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اهداف مسائل اقتصادی، اجتماعی سالمندان از موضوعات مهمی است که با افزایش جمعیت آنان ابعاد تازه ای پیدا کرده 
است. میزان درآمد سالمندان، وضعیت تحصیلی و میزان حمایت اجتماعی آنان از نکات تاثیرگذار بر کیفیت زندگی آنان 
است که رسیدگی به آن میباید از سالها قبل از سالمندی آغاز گردد. در این مطالعه در نظر است تا با بررسی موضوعات 
اقتصادی، اجتماعی و رضایت سالمندان از زندگی در سال 1388 وضعیت اقتصادی اجتماعی آنان در جامعه تعیین و نتایج 

حاصل با نتایج بدست آمده در همین زمنیه در سال 1383 مقایسه گردد تا تفاوتهای موجود بدست آید. 
موادوروشها در یک مطالعه مقطعی و با استفاده از یک پرسشنامه اطالعات 884 سالمند ساکن مناطق تحت پوشش 
پایگاههای 4 و 5 مرکز بهداشت شهرستان گرگان در سال 1388 توسط افراد آموزش دیده جمعآوری گردید.  سالمندان 
مورد مطالعه که به طریقه سرشماری انتخاب شده بودند در حیطه مسائل اجتماعی، اقتصادی و رضایت آنان از زندگی مورد 
  logistic regression،مستقل t پرسش قرار گرفتند. دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و آزمونهای آماری
و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده با نتایج مطالعه مشابه )منتشر نشده(، مربوط به 315 

سالمند ساکن مناطق تحت پوشش پایگاههای 4 و 5 شهر گرگان در سال 1383 ، مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتهها میزان بی سوادی در سالمندان در سال 1388 نسبت به سال 1383 کاهش یافته بود درحالیکه سطوح دیگر سواد 
افزایش نشان می داد )P=0.0002(. میزان افراد متاهل در سال 1388 نسبت به سال 1383 در بین سالمندان کاهش یافته 
بود )P=0.0021(. وضعیت  اقتصادی سالمندان در گروه بد اقتصادی در سال 1388 نسبت به سال 1383 افزایش یافته بود در 
حالیکه در گروه های اقتصادی متوسط و خوب کاهش نشان می داد )P<0.0001(. در متغیر گذران اوقات فراغت موارد مربوط 
به گذراندن وقت با دوستان )P<0.001( و رفتن به پارک )P=0.0173( در سال 1388 نسبت به سال 1383 از خود افزایش نشان 
می داد. در همین بازه زمانی رفتن به سینما )P=0.0001(، گذراندن وقت با خانواده بیش از یک بار در هفته )P=0.0435( و 
رفتن به مسافرت بیش از یک بار در سال )P=0.0001( کاهش یافته بود. در بخش احساس سالمندان به زندگی ، متغیر پر 
انرژی بودن در سال 1388 نسبت با سال 1383 کاهش نشان می داد )P<0.01(. با بهبود وضعیت اقتصادی سالمندان خطر 

عدم رضایت آنان از زندگی کاهش پیدا کرده است. این رابطه در سال های 1383 و 1388 مشاهده شده است. 
نتیجهگیری با توجه به نامناسب تر شدن وضعیت اقتصادی سالمندان، کاهش امکان مسافرت آنان در طول سال از 
طرفی و افزایش معاشرت آنان با دوستان و افزایش مراجعه انان به پارک ها از سوی دیگر ، احساس رضایت سالمندان از 

زندگی کاهش یافته و به برنامه ریزی مناسب تری برای افزایش امکانات مورد نیاز آنان نیاز می باشد.
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مقدمه

جمعیــت ســالمندان در جهــان و کشــورمان ایــران 
ــادی،  ــت اقتص ــت ]3-1[ و وضعی ــش اس ــال افزای در ح
اجتماعــی آنــان و تاثیــر ایــن وضعیــت بــر رضایــت آنــان از 
زندگــی از نــکات مهمــی اســت کــه می بایــد مــورد توجــه 
ــات نشان داده اســت  ــرد. مطالع ــرار گی ــر چــه بیشــتر ق ه
ــت  ــالمتي، وضعی ــت س ــده : وضعی ــل عم ــه عام ــه س ک
ــاي  ــطح فعالیته ــر س ــي ب ــت اجتماع ــادي و حمای اقتص
ــت  ــرات وضعی ــذارد ]4[. تغیی ــر میگ ــالمند تأثی ــرد س ف
اقتصــادی ســالمندان کــه بــا بازنشســتگی آغــاز می شــود 
ــد  ــردد می توان ــان می گ ــد آن ــش درآم ــه کاه ــر ب و منج
زمینــه ای بــرای بــه حاشــیه رفتــن آنــان در فعالیت هــای 
اجتماعــی و روابــط خانوادگــی محســوب شــود ]5[.  
کیفیــت زندگــی ســالمندان بــا افزایــش ســن و همچنیــن 
وضعیــت تاهــل آنــان تغییــر می کنــد و ســالمندان 
ــت  ــرد دارای کیفی ــالمندان مج ــه س ــبت ب ــل نس متاه
ــی  ــری هســتند. همچنیــن وضعیــت تحصیل زندگــی بهت
ــت ]6[.  ــر اس ــان موث ــی آن ــت زندگ ــالمندان در کیفی س
ایــن مطالعــات نشــان می دهــد کــه متغیرهایــی از قبیــل 
ــی  ــای اجتماع ــالت و فعالیت ه ــل، تحصی ــت تاه وضعی
ــی  ــالمت روان ــی و س ــور کل ــالمندان بط ــالمت س ــر س ب
ــر  ــان از ســالمت ]11[ بطــور خــاص اث ]10-6[ و ادراک آن

می گذارنــد.
ــه  ــد ک ــران نشــان می ده ــام شــده در ای ــات انج مطالع
وضعیــت تاهــل در بیــن ســالمندان ایرانی دارای نوســاناتی 
ــال  ــر در ح ــالمند دارای همس ــردان س ــزان م ــوده و می ب
ــان  ــار زن ــوارد آم ــی م ــه در تمام ــت درحالیک ــش اس افزای
ــوده اســت ]12[. همچنیــن  ــردان ب بی همســر بیــش از م
ســالمندان متاهــل از ســالمت جســمی و روانــی بیشــتری 
ــد ]13[.  ــل برخوردارن ــر متاه ــالمندان غی ــه س ــبت ب نس
ــی  ــل ناکاف ــه دلی ــتری ب ــالمندان بیش ــر س ــوی دیگ از س
ــه  ــاز ب ــتگی نی ــوق بازنشس ــوص حق ــد بخص ــودن درآم ب
ــد  ــد ]12[ و درآم ــالمندی دارن ــادی در دوران س کار اقتص
59/4 درصــد افــراد، از طریــق فرزنــدان و اقوامشــان تامیــن 
ــودن  ــی ب ــه کاف ــت ک ــن در حالی اس ــردد ]14[ و ای مي گ
درآمــد یکــی راههــای پیش بینــی ســالمت جســمی 
و روانــی ســالمندان اســت ]13[. وضعیــت تحصیلــی 
ــته  ــبی نداش ــت مناس ــز موقعی ــران نی ــالمندان در ای س
ــط  ــا فق ــوده و ی ــواد ب ــالمندان بی س ــت س ــت و اکثری اس
تحصیــالت ابتدایــی را گذرانــده انــد ]12،15[ لیکــن 
ــت  ــش اس ــال افزای ــالمندان در ح ــوادی در س ــد باس درص
ــوادی  ــزان بی س ــکاران ]15[ می ــان و هم ]12[. زحمتکش
 ]14[ همــکاران  و  شــهباززادگان  و   67% را  ســالمندان 
ــوی  ــد. از س ــت آورده ان ــد بدس ــزان را 87.5 درص ــن می ای
ــا مــواردی از  ــی ســالمندان را ب ــان کیفیــت زندگ دیگــر آن
قبیــل ســطح تحصیــالت، وضعیــت اقتصــادی و وضعیــت 

ــد ]15[.  ــته ان ــاط دانس ــتغال در ارتب اش
ــادی  ــت اقتص ــریح وضعی ــر تش ــه حاض ــدف مطالع ه
از زندگــی در  آنــان  اجتماعــی ســالمندان و رضایــت 
ــا  ــن متغیره ــت ای ــا وضعی ــه آن ب ــال 1388 و مقایس س
در ســال 1383 )مطالعــه منتشــر نشــده توســط نگارنــده( 
ــن  ــق یافت ــر از طری ــات حاض ــه تحقیق ــد. نتیج می باش
ــد  ــن ســالها می توان تفاوت هــای ایجــاد شــده در طــول ای
بــه مدیــران و برنامــه ریــزان بخش هــای مســئول در 
حیطــه ســالمندان کمــک نمــوده و اطالعــات موجــود در 

ــد.  ــش ده ــه را افزای ــن زمنی ای

روش مطالعه

ــه  ــع در زمین ــی جام ــی از تحقیق ــر بخش ــه حاض مقال
ســالمت ســالمندان و عوامــل جســمی، روانــی و اقتصــادی 
cross-( ــی ــورت مقطع ــه ص ــه ب ــت ک ــی آن اس اجتماع

sectional( انجــام شــده و در ایــن نوشــتار بــه مقایســه 
وضعیــت متغیرهــای اقتصــادی اجتماعــی ســالمندان 
ســال های  در  می پــردازد.   1388 و   1383 ســالهای  در 
ــش  ــت پوش ــه تح ــه ای در دو منطق 1383 و 1388 مطالع
پایگاه هــای شــماره 4 و 5 مرکــز بهداشــت شهرســتان 
ــام  ــل انج ــوان مح ــه عن ــال 1381 ب ــه از س ــرگان، ک گ
ــده  ــاب ش ــی¹ انتخ ــات جمعیت ــتگاه تحقیق ــرح ایس ط
بــود و نمایانگــر متوســط وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی 
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــت، انج ــوده اس ــرگان ب ــتان گ شهرس
در مطالعــه ســال 1388 کــه در نظــر بــود وضعیــت 
همچنیــن  و  ســالمندان  روانــی  جســمی،  ســالمت 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــان م ــی آن ــت اقتصــادی اجتماع وضعی
ــرای  ــه ب ــم نمون ــن حج ــول تعیی ــای فرم ــر مبن ــرد ب گی
ــا توجــه  ــی )مقایســه چنــد نســبت( و ب مطالعــات تحلیل
ــورت  ــه ص ــم نمون ــن حج ــرد تعیی ــک زن و م ــه تفکی ب
پذیرفــت. بــر اســاس فرمــول مــورد اســتفاده بــرای جوامــع 
ــا  ــر بدســت آمــد کــه ب نامحــدود حجــم نمونــه 2132 نف
اعمــال ضریــب تصحیــح جوامــع متناهــی حجــم نمونــه 
ــالمندان  ــاب س ــرای انتخ ــت. ب ــش یاف ــه 1317 کاه کل ب
ــی  ــت تمام ــدا لیس ــه در ابت ــرکت در مطالع ــت ش جه
ــتند از  ــود داش ــالمندی را در خ ــرد س ــه ف ــی ک خانوارهای
ــوار آنــان در پایــگاه بهداشــتی مربوطــه  پرونــده هــای خان
اســتخراج گردیــد و ســپس بــا توجــه بــه نزدیکــی حجــم 
نمونــه مــورد نظــر و لیســت تعــداد کل ســالمندان ســاکن 
در مناطــق مــورد مطالعــه )1371 نفــر ســالمند( تصمیــم 
ــس از  ــد. پ ــه ش ــالمندان گرفت ــه س ــماری کلی ــه سرش ب
اعمــال معیارهــای ورود بــه مطالعــه )ســکونت در منطقــه 
ــاالی 60 ســال،  تحقیــق در زمــان انجــام مطالعــه، ســن ب
تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه( و معیارهــای خــروج 

Population Lab .1
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ــوار  ــالمند در خان ــک س ــش از ی ــود بی ــه )وج از مطالع
ــه  ــالمندان از مطالع ــی از س ــذف یک ــه ح ــر ب ــه منج ک
ــرکت در  ــه ش ــل ب ــدم تمای ــالمند، ع ــوت س ــد، ف می ش
ــه 885  ــورد مطالع ــی ســالمندانی م ــداد نهای ــه( تع مطالع
ــراد مــورد مطالعــه بــا مراجعــه  مــورد گردیــد. اطالعــات اف
بــه درب منــزل آنــان و بــا اســتفاده از پرسشــنامه تکمیــل 
ــا عنایــت بــه یکســان بــودن شــرایط اقتصــادی  گردیــد. ب
اجتماعــی ســالمندانی کــه در یــک خانــواده زندگــی 
می کننــد در زمــان مراجعــه بــه منــزل اولیــن خانــواده ای 
کــه بیــش از یــک ســالمند در آن زندگــی می کــرد یکــی 
ــه  ــرکت در مطالع ــرای ش ــی ب ــورت تصادف ــه ص ــان ب از آن
انتخــاب گردیــد ولــی در خانوارهــای بعــدی کــه بیــش از 
ــس  ــرات جن ــرد نف ــی می ک ــان زندگ ــالمند در ان ــک س ی
ــن  ــر در اولی ــال اگ ــور مث ــدند بط ــاب ش ــف انتخ مخال
خانــوار مــرد ســالمند بطــور تصادفــی انتخــاب شــده بــود 
در خانــوار دوم دارای بیــش از یــک ســالمند ، ســالمند زن 
ــورد انتخــاب  ــرد م ــوار ســوم مجــددا ســالمند م و در خان
ــه ترتیــب مــرد  ــود و همینطــور در خانوارهــای بعــدی ب ب
مصاحبــه  انجــام  بــرای  می گردیدنــد.  انتخــاب  زن  و 
تعــدادی از رابطیــن بهداشــت همــان منطقــه ، کــه خانــم 
ــی و  ــز بهداشــتی درمان ــا مرک ــب همــکاری ب ــای داوطل ه
آشــنا بــه وضعیــت منطقــه تحــت پوشــش خــود بودنــد، 
انتخــاب و آموزش هــای الزم بــه آنهــا داده شــد. پرسشــنامه 
تحقیــق توســط محققیــن در ســال 1383 )در مطالعه اول( 
ــان  ــي اداره زن ــا اســتفاده از پرسشــنامه طــرح تحقیقات و ب
ــکي،  ــوزش پزش ــان وآم ــت درم ــالمندان وزارت بهداش و س
ــراي  ــی ب پرسشــنامه پیشــنهادي ســازمان بهداشــت جهان
ارزیابــي وضعیــت ســالمندان ]4[، پرسشــنامه هــاي مرکــز 
آمارایــران ]1[ کــه قبــال در مطالعــات داخــل کشــور 
ــود.  ــده ب ــه گردی ــود تهی ــه ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
ــنامه های  ــواالت پرسش ــودن س ــب ب ــه مناس ــه ب ــا توج ب
ــی موجــود در  ــی و پایای ــه منظــور حفــظ روای مذکــور و ب
ــه جمــع آوری ســواالت  ــر فقــط ب پرسشــنامه های فوق الذک
از ایــن پرسشــنامه ها اقــدام گردیــد و تغییــری در ســواالت 
داده نشــد. پرسشــنامه جدیــد شــامل 6 ســوال در بخــش 
دموگرافیــک )وضعیــت فــردی، تحصیــالت(، 63 ســوال در 
12 گــروه در مــورد وضیعــت ســالمت جســمی، 17 ســوال 
ــت  ــادی )وضعی ــت اقتص ــه وضعی ــروه در زمین ــه گ در س
اشــتغال، وضعیــت مســکن فــرد( و10 ســوال در بخــش در 
ــی اجتماعــی )محــل درآمــد ، گــذران  مــورد وضعیــت روان
ــای  ــر مبن ــرد ب ــی ف ــت از زندگ ــت و رضای ــات فراغ اوق
لیکــرت 4 قســمتی( بــود. در مطالعــه ســال 1388 نیــز از 
ــا  ــه حاضــر ب ــن پرسشــنامه اســتفاده شــد کــه مقال همی
توجــه بــه تحلیــل بخــش دموگرافیــک و ســواالت مربــوط 
بــه وضعیــت اقتصــادی اجتماعــی و روانــی تهیــه گردیــده 
ــود  ــورت خ ــه ص ــتفاده ب ــورد اس ــنامه م ــت. پرسش اس
ــده  ــوزش دی ــرد آم ــط ف ــونده و توس ــش ش ــاری پرس اظه

ــود  ــورت خ ــه ص ــل پرسشــنامه ب ــد. تکمی ــل گردی تکمی
ــی  ــه ســالمندان در بعض ــوط ب ــات مرب اظهــاری در مطالع
ــرار گرفتــه اســت  ــز مــورد اســتفاده ق مطالعــات دیگــر نی
ــر  ــه تفاوت هــای موجــود در اهمیــت ه ــا عنایــت ب ]5[. ب
یــک از شــاخص های وضعیــت اقتصــادی ســالمندان و بــه 
منظــور دقــت بیشــتر در طبقــه بنــدی هــای انجام شــده، 
ــت  ــای وضعی ــر گروه ه ــک از زی ــر ی ــرای ه ــی ب وزن ده
اقتصــادی انجــام گرفــت. در ایــن وزن دهــی بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضــوع داشــتن منــزل ضریــب 5، داشــتن زمیــن 
ــل  ضریــب 4، داشــتن زمیــن کشــاروزی و داشــتن اتومبی
هــر یــک ضریــب 3 و داشــتن تلفــن همــراه ضریــب یــک 
دربافــت نمودنــد. ســپس ضرایــب هــر نفــر جمــع گردیــد 
 )quantile( ــه دســته بنــدی یــک چهــارم ــا توجــه ب و ب
دســته بندی صــورت گرفــت کــه گروه هــا بــا امتیــاز 
ــاز 2-5  ــد(، امتب ــت اقتصــادی ب ــر )وضعی ــا کمت یــک و ی
ــت اقتصــادی  ــت اقتصــادی متوســط(، 8-6 )وضعی )وضعی
خــوب( و بیشــتر از 8 )وضعیــت اقتصــادی خیلــی خــوب( 
زندگــی  از  رضایــت  وضعیــت  گردیــد.  تقســیم بندی 
ــر و  ــر متغی ــرای ه ــاز ب ــه صــورت یــک امتی ســالمندان ب
ــا اســتفاده از  ــر مجــددا دســته بندی و ب ــی براب ــا وزن ده ب
میانــه )%50( امیتــازات بــه دو گــروه بــا رضایــت بــاال و بــا 
ــل  ــت تکمی ــدی شــدند. کیفی ــن دســته بن ــت پایی رضای
ــه  ــان ب ــد از آن ــرل ده درص ــق کنت ــنامه ها از طری پرسش

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــی م صــورت تصادف
ــتفاده  ــزار SAS اس ــرم اف ــاری از ن ــز آم ــت آنالی    جه
شــد. پــس از ورود داده هــا بــه نرم افــزار ابتــدا بــا اســتفاده 
ــا  ــی داده ه ــزی و پراکندگ ــاخص های مرک ــبه ش از محاس
ــاط  ــود ارتب ــن وج ــرای تعیی ــپس ب ــد و س ــف گردی توصی
بیــن متغیرهــای مــورد بررســی از آزمون هــای پارامتریــک 
آزمون هــای  و همچنیــن    logistic regressionو  T
ناپارامتریــک Chi-square اســتفاده شــد. ســپس نتایــج 
بدســت آمــده بــا نتایــج ســال 1383 مقایســه گردیــد. الزم 
ــکل  ــان ش ــه هم ــال 1383 ب ــه س ــت مطالع ــر اس ــه ذک ب
ــح  ــد توضی ــه جدی ــرای مطالع ــه ب ــاال ک ــده در ب مطرح ش
ــود  ــاوت در آن ب ــا تف ــود. تنه ــده ب ــام گردی ــد انج داده ش
کــه از آنجائیکــه در آن ســال تفکیــک زن و مــرد صــورت 
نگرفتــه بــود، حجــم نمونــه از طریــق فرمــول حجــم نمونه 
در جوامــع محــدود حــدود 300 نفــر تعییــن گردیــد کــه 
بــا توجــه بــه احتمــال ریــزش نمونه هــا در نهایــت تعــداد 
315 نفــر بــرای انجــام تحقیــق مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 

ــی داری 5 درصــد در نظــر گرفتــه شــد. ســطح معن

یافته ها

در  ســالمندان  اقتصــادی  و  جمعیتــی  مشــخصات 
دیــده   1 شــماره  جــدول  در   1388 و   1383 ســالهای 
ــال  ــه در س ــورد مطالع ــراد م ــنی اف ــه س ــود. دامن می ش
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جدول1. مشخصات متغیرهای دموگرافیک و اقتصادی سالمندان ساکن پایگاه های 4 و 5 شهری شهرستان گرگان در سال های 1383 و 1388
P-value سال 1388 سال 1383 نام متغیر

تعداد )درصد( تعداد)درصد( جنس
467 (52/8) 199 (63/2) مرد
417 (47/2) 116 (36/8) زن
884 (100) 315 (100) تعداد کل

گروه های سنی
375 (42/4) 114 (36/2) 60-64
227 (25/7) 85 (27) 65-69
143 (16/2) 71 (22/5) 70-74

71 (8) 19 (6) 75-79
47 (5/3) 18 (5/7) 80-84
21 (2/4) 8 (2/5) بیشتر از 85

884 (100) 315(100) تعداد کل
سطح تحصیالت

0/002 312 (35/3) 146 (46/4) بی سواد
447 (50/6) 139 (44/1) کمتر از دبیرستان
74 (8/4) 21 (6/7) دبیرستان و دیپلم
51 (5/8) 7 (2/2) تحصیالت دانشگاهی

0 2 (0/6) اظهار نشده
884 (100) 315(100) تعداد کل

وضعیت تاهل
0/002 619 (70) 249 (79/1) متاهل

265 (30) 66 (20/9) بدون همسر
884 (100) 315(100) تعداد کل

تعداد فرزندان
0/32 183 (20/7) 57 (18/1) کمتریا مساوی 4 فرزند

701 (79/3) 258 (81/9) بیشتر از 4  فرزند
884 (100) 315(100) تعداد کل

وضعیت اشتغال
209 (23/6) 99 (31/4) بازنشسته
11 (5/3) 11 (3/5) بازنشسته شاغل

198 (94/7) 88 (28/3) بازنشسته بیکار
106 (12) 66 (21) شاغل

569 (64/4) 148 (47) بی کار
0 2 (0/6) اظهار نشده

884 (100) 315(100) تعداد کل
وضعیت اقتصادی

557 (63) 293 (93) داشتن مسکن
194 (22) 78 (25/3) وسیله نقلیه )ماشین(

331 (37/3) 22 (7/2) تلفن همراه
70 (7/9) 17 (5/6) زمین جهت مسکن
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1383، 94-60 ســال و در ســال 1388 ، 93-60 ســال و 
میانگیــن ســنی آنــان در ســال 1383 ،6/7±67/6 ســال و 
در ســال 1388 برابــر 6/7±67/2 ســال بــود. میانــه و نمای 
ــه ترتیــب 66 ســال و  ســنی ســالمندان در ســال 1383 ب
60 ســال و در ســال 1388، 65 ســال و 60 ســال بــود. در 
ســال 1383، جمعیــت ســالمندان در گــروه ســنی 60-64 
ســال 36/2 درصــد بــود کــه ایــن مقــدار در گــروه ســنی 
85 ســال و بیشــتر 2/5 درصــد بــود. ولــی در ســال 1388 
جمعیــت گــروه ســنی  64-60 ســال 42/4 درصــد بــود و 
گــروه ســنی بــاالی 85 ســال در ایــن ســال برابــر بــا 2/4 
درصــد بــود )جــدول 1(. میــزان تحصیــالت ســالمندان در 
ــود در  ــد ب ــواد 46/4 درص ــی س ــروه ب ــال 1383 در گ س
حالیکــه در ســال 1388 ایــن میــزان 35/3 درصــد بــود که 
بــر اســاس آزمــون کای اســکوئر ایــن مقــدار از نظــر آماری 
معنــی دار بــود )P=0,002(. نــود و ســه درصــد از ســالمندان 
در ســال 1383 دارای مســکن شــخصی بودنــد در حالیکــه 
ایــن میــزان در ســال 1388 بــه 63 درصــد رســید. داشــتن 
ــاخت  ــت س ــن جه ــراه، زمی ــن هم ــه، تلف ــیله نقلی وس
ــب  ــه ترتی ــال 1383 ب ــاورزی در س ــن کش ــکن و زمی مس
25/3، 7/2، 5/6 و 8/8 درصــد بــود کــه در ســال 1388 بــه 
ترتیــب 22، 37/4، 7/9 و 6/3 گــزارش گردیــد. وضــع بــد 
ــد  ــال 1383، 6/7 درص ــالمندان در س ــرای س ــادی ب اقتص
گــزارش شــده اســت کــه در ســال 1388 بــه 33/6 درصــد 
ــط  ــادی متوس ــت اقتص ــن وضعی ــت. همچنی ــیده اس رس
ســالمندان کــه در ســال1383، 61/9 درصــد بدســت آمــده 
ــن  ــه ای ــید. ک ــال 1388 رس ــد در س ــه 41/3درص ــود ب ب
ــود  ــی دار ب ــکوئر معن ــون کای اس ــاس آزم ــر اس ــاوت ب تف

ــک( . ــودار ی )P≤0.0001( )نم

درصــد   12/6 شــده  انجــام  ســواالت  مبنــای  بــر 
ســالمندان در ســال 1388 و 6/ 16 درصــد آنــان در ســال 
ــه  ــود ب ــت خ ــات فراغ ــدن اوق ــرای گذران ــز ب 1383 هرگ
ــد، در حالیکــه 35/4 درصــد  ــراغ دوســتان خــود نرفته ان س
ــان در ســال 1383  ــان در ســال 1388 و 21/7 درصــد آن آن
بیــش از یــک بــار در هفتــه وقــت خــود را بــا دوستانشــان 
ــا دوســتان  ــت ب ــدن وق ــن گذران گذرانده اند)جــدول 2(. بی
ــکوئر  ــون کای اس ــاس آزم ــر اس ــال 1388 و 1383 ب در س

.)P≤0.0001( ــت ــود داش ــا دار وج ــاوت معن تف
ــال 1388  ــالمندان در س ــد س ــوع 34/4 درص در مجم
ــود  ــت خ ــات فراغ ــذران اوق ــرای گ ــارک ب ــه پ ــن ب از رفت
اســتفاده نمــوده بودنــد در حالیکــه ایــن میــزان در ســال 
1383 حــدود 26/8 درصــد بــود و بطــور کلــی بیــن 
اســتفاده از پــارک در ســال هــای 1388 و 1383 بــه عنــوان 
ــکوئر  ــون کای اس ــاس آزم ــر اس ــت ب ــات فراغ ــذران اوق گ
ــدول  ــت )P=0.0173( )ج ــود داش ــی داری وج ــاوت معن تف
2(. در ســال 1388، 97/5 درصــد ســالمندان هرگــز از 
ــات  ــدن اوق ــرای گذران ــیله ای ب ــوان وس ــه عن ــینما ب س
فراغــت اســتفاده نکردنــد در حالیکــه ایــن رقــم در ســال 
ــود )P=0.0001( )جــدول شــماره 2(. 1383، 92/9 درصــد ب
ــئواالت  ــر از س ــی دیگ ــواده یک ــا خان ــت ب ــدن وق گذران
ــار،  ــک ب ــش از ی ــالمندان بی ــد س ــه 32/9 درص ــود ک ب
ــر  ــان کمت ــار و 28/5 درصــد آن ــان یــک ب 33/4 درصــد آن
ــواده خــود  ــا خان ــار از وقــت خــود در هفتــه را ب از یــک ب
می گذراندنــد کــه مجموعــا ارتباطــات خانوادگــی در 
ــر  حــدود 93 درصــد آنــان مشــاهده می شــد و ایــن مقادی
ــد  ــب 31/7، 44/4 و 21/8 درص ــه ترتی ــال 1383 ب در س
ــار را  ــد آم ــا 95 درص ــز مجموع ــدار نی ــن مق ــه ای ــود ک ب

جدول1. مشخصات متغیرهای دموگرافیک و اقتصادی سالمندان ساکن پایگاه های 4 و 5 شهری شهرستان گرگان در سال های 1383 و 1388
56 (6/3) 27 (8/8) زمین کشاورزی

884 (100) 315(100) تعداد کل
محل درآمد

362 (41) 145 (46/3) حقوق بازنشستگی
165 (18/7) 86 (27/3) اشتغال
145 (16/4) 53 (16/9) حمایت فرزندان
282 (31/9) 58 (18/4) بدون محل درامد مشخص
884 (100) 315(100) تعداد کل

وضعیت سطح اقتصادی
0/0001 297 (33/6) 21 (6/7) بد

365 (41/3) 195 (61/9) متوسط
172 (19/5) 89 (28/3) خوب
50 (5/7) 10 (3/2) خیلی خوب

884 (100) 315 (100) تعداد کل
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تشــکیل مــی داد کــه ایــن تفــاوت نیــز بــر اســاس آزمــون 
ــدول 2(. ــود)P=0.0435(  )ج ــا دار ب ــکوئر معن کای اس

بــر مبنــای داده هــای بدســت آمــده در ســال 1388، 9/6 
درصــد از ســالمندان هرگــز از مســافرت بــه عنــوان وســیله 
ای بــرای گــذران اوقــات فراغــت اســتفاده نکــرده بودنــد در 
ــار در  ــل یکب ــد( حداق ــان )90/4 درص ــه آن ــه بقی حالیک
ــال 1383،  ــی در س ــد. ول ــه بودن ــافرت رفت ــه مس ــال ب س
ــد  ــه بودن ــافرت رفت ــه مس ــار ب ــل یکب 87/9 درصــد حداق

ــدول 2(. )P<0.0001( )ج
رضایــت  وضعیــت   2 نمــودار  و   3 شــماره  جــدول 
ــد.  ــی ده ــان م ــالمند را نش ــود س ــر خ ــی از نظ از زندگ
دربیــن متغیرهــای مــورد مطالعــه در ایــن قســمت 
ــراد در  ــد اف ــط 74 درص ــودن توس ــرژی ب ــاس پران احس
ــه در ســال  ــی ک ــود در حال ــزارش شــده ب ســال 1388 گ
 .)P<0.0001( 1383 ایــن مقــدار 82/2 درصــد گــزارش شــد
ــه  ــورد مطالع ــون t  م ــای آزم ــر مبن ــه ب ــوارد ک ــه م بقی
قــرار گرفتنــد، علــی رغــم بعضــی تغییــرات از نظــر آمــاری 

ــود.  ــا دار نب معن
ــی  ــت از زندگ ــادی و رضای ــت اقتص ــن وضعی ــه بی رابط
در ســالمندان در جــدول شــماره 4 نشــان داده شــده 
ــال 1388  ــده در س ــج بدســت آم ــای نتای ــر مبن اســت. ب
ســالمندان بــا وضعیــت اقتصــادی بهتــر در خطــر کمتری 
ــد. همیــن  ــرار داشــته ان ــرای عــدم رضایــت از زندگــی ق ب

ــز مشــاهده شــده اســت. رابطــه در ســال 1388 نی

بحث

ــی در  ــه مقطع ــک مطالع ــه صــورت ی ــر ب ــه اخی مطالع
ــام  ــالمندان انج ــی س ــت اقتصــادی اجتماع ــه وضعی زمین
شــده اســت و نتایــج حاصــل بــا نتایــج موجــود از مطالعــه 

ــر  ــه حاض ــت. مطالع ــده اس ــه گردی ــال 1383 مقایس س
هــم جهــت بــا مطالعــات دیگــر نشــان داد کــه جمعیــت 
ــش  ــال افزای ــه در ح ــورد مطالع ــه م ــالمندی در منطق س
اســت و ایــن افزایــش بیشــتر در گــروه هــای ســنی60-69 
ــن نســبت  ــی خــورد ]2،16[. همچنی ــه چشــم م ســال ب
ــه  ــال ب ــاالی 70 س ــنی ب ــای س ــروه ه ــت در گ جمعی
نســبت بســیار کمــی کاهــش یافتــه اســت. از آنجائــی که 
ســازمان جهانــی بهداشــت جمعیــت ســالمندی را بــه ســه 
گــروه ســالمند جــوان )70-60 ســال(، ســالمند پیــر)80–

70 ســال ( و ســالمند ســالمند یــا ســالخورده ) بــاالی 80 
ســال( تقســیم نمــوده اســت )17( افزایــش بــاالی جمعیت 
در گــروه ســالمند جــوان بــه نســبت گــروه ســالمند پیر و 
در گــروه ســالمند پیــر نســبت بــه گروه ســالمند ســالمند 
ــوج  ــیدن م ــده رس ــد نشــان دهن ــی توان ــالخورده م ــا س ی
ــه  ــالمندی ب ــر س ــای غی ــروه ه ــت از گ ــش جمیع افزای
ــه گــروه هــای  ســالمندان رســیده و در حــال گســترش ب

ــی باشــد. ســالمندتر جامعــه م
ــالت  ــطح تحصی ــده س ــام ش ــه انج ــای مطالع ــر مبن ب
ــوص  ــادی بخص ــد زی ــه 88 رش ــال 83 ب ــالمندان از س س
ــر  ــت. ه ــرده اس ــدا ک ــتان پی ــر از دبیرس ــروه کمت در گ
ــم  ــش در مقاطــع دبیرســتان و دیپل ــن افزای ــه ای ــد ک چن
ــی  ــم م ــه چش ــگاهی نیزب ــالت دانش ــن تحصی و همچنی
ــت  ــر اس ــاال ت ــروه اول ب ــت آن در گ ــن اهمی ــورد لیک خ
ــطح  ــط س ــور متوس ــه ط ــه ب ــد ک ــی ده ــان م ــرا نش زی
قبــل  ســالهای  بــه  نســبت  ســالمندان  تحصیــالت 
ــه  ــی توانــد ب افزایــش داشــته اســت. ایــن موضــوع کــه م
ــن 60  ــاله بی ــروه 5 س ــد )گ ــروه جدی ــک گ ــل ورود ی دلی
ــال 1383  ــبت س ــه نس ــال 1388 ب ــال( در س ــا 65 س ت
ــطح  ــودن س ــر ب ــالمندان و باالت ــت س ــرم جمعی ــه ه ب
ــد  ــی توان ــد، م ــل باش ــروه قب ــبت گ ــه نس ــان ب ــواد آن س

نمودار یک: بررسی مقایسه ای وضعیت اقتصادی سالمندان در سال 1383 و 1388
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ــالمندان در  ــر س ــت های باالت ــده درخواس پیش بینی کنن
ســالهای آینــده و همچنیــن زمینــه مناســب بــرای آموزش 
آنــان باشــد. نســبت ســطح تحصیــالت ســالمندان در ایــن 
ــر ]11.18[ از  ــات دیگ ــی مطالع ــه بعض ــه نســبت ب مطالع
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــود ک ــوردار ب ــری برخ ــطح باالت س
ــهری  ــت ش ــل جمعی ــه دلی ــد ب ــوع می توان ــن موض ای
مــورد پوشــش مطالعــه باشــد کــه نســبت بــه مطالعــات 
دیگــر کــه در ســطح روســتا انجــام شــده اســت از ســطح 

باالتــری برخــوردار می باشــد در حالیکــه بــا بعضــی دیگــر 
از مطالعــات هم خوانــی دارد ]8.19[. 

ــورد  ــت م ــالمندان در جمعی ــوم س ــک س ــدود ی    ح
ــر  ــان دارای همس ــوم آن ــر و دو س ــدون همس ــه ب مطالع
ــده در  ــت آم ــبت های بدس ــا نس ــزان ب ــن می ــد. ای بودن
ــش  ــت ]21-4.19[. کاه ــی داش ــر هم خوان ــات دیگ مطالع
جمعیــت ســالمندان متاهــل از حــدود 80 درصــد بــه 70 
ــت  ــه جمعی ــد ک ــان دهنده آن باش ــد نش ــد می توان درص

جدول 2. وضعیت گذران اوقات فراغت در سالمندان ساکن پایگاهای 4 و 5 شهری شهرستان گرگان در سال های 1383 و 1388
سال 1388 سال 1383

Chi-squar
)P-value(

فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( اوقات فراغت

گذراندن وقت با دوستان
<0.0001 111 (12/6) 52  (16/6) هرگز

288 (32/6) 107 (33/8) کمتر از یک بار در هفته
172 (19/5) 88 (28) یک بار در هفته
313 (35/4) 69 (21/6) بیشتر از یک بار در هفته

رفتن به پارک
0.017 580 (65/6) 227 (73/2) هرگز

205 (23/2) 66 (21/3) کمتر از یک بار در هفته
53 (6) 10 (3/2) یک بار در هفته

46 (5/2) 7 (2/3) بیشتر از یک بار در هفته
0 5 اظهار نشده

رفتن به سینما
0.0001 862 (97/5) 288 (92/9) هرگز

12 (1/4) 19 (6/1) کمتر از یک بار در هفته
6 (0/7) 2 (0/7) یک بار در هفته
4 (0/4) 1 (0/3) بیشتر از یک بار در هفته

0 5 اظهار نشده
گذراندن وقت با خانواده

0.043 46 (5/2) 16 (5/1) هرگز
252 (28/5) 68 (21/8) کمتر از یک بار در هفته
295 (33/4) 129 (41/4) یک بار در هفته
291 (32/9) 99 (31/7) بیشتر از یک بار در هفته

0 3 اظهار نشده
رفتن به مسافرت

<.0001 85 (9/6) 38 (12/1) هرگز
203 (22/9) 39 (12/5) کمتر از یک بار در سال
359 (40/6) 236 (75/4) یک بار در سال
237 (26/8) 0 (0) بیشتر از یک بار در سال

0 2 اظهار نشده
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ســالمندان تنهــا در حــال افزایــش اســت و ایــن موضــوع 
ــد  ــر می باش ــوری پایین ت ــط کش ــه از متوس ــد ک ــر چن ه

ــی  ــه زندگ ــد ب ــش امی ــه افزای ــه ب ــا توج ــن ب ]16[ لیک
ــد  ــه می توان ــت ک ــاص اس ــت خ ــور دارای اهمی در کش

نمودار دو: وضعیت رضایت از زندگی در سال 1383 و 1388

جدول 3. وضعیت رضایت از زندگی در پایگاه های 4 و 5 شهری شهرستان گرگان در سال های 1383 و 1388
سال 1388 سال 1383

T-test
)P-value(

بلی بلی

0.34 815 (92/2) 285 (90/5) رضایت از زندگی
0.28 768 (86/9) 266 (84/4) رفتار خوش
0.17 722 (81/6) 268 (85/1) احساس شادی
0.01 654 (74) 259 (82/2) پر انرژی بودن
0.15 259 (29/3) 106 (33/6) احساس تنهایی

844 (100) 315 (100) تعداد کل

جدول 4. رابطه بین وضعیت اقتصادی و رضایت از زندگی در پایگاه های 4 و 5 شهری شهرستان گرگان در سال های 1383 و 1388
سال 1388 سال 1383

Odds Ratio
 )95 % confidence

interval(

تعداد
)مورد(

Odds Ratio
)95 % confidence interval (

تعداد )مورد(

Reference (150)289 Reference (13)17 بد
1/05 (0/75-1/46) (146)275 0/28 (0/09-0/89) (89)187 متوسط
0/65 (0/43-0/98) (55)134 0/21 (0/06-0/73) (24)59 خوب
0/43 (0/29-0/63) (59)186 0/22 (0/06-0/82) (16)38 خیلی خوب

(410)884 (142)301 تعداد کل
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ــرد. ــرار گی ــی ق ــات تکمیل ــرای مطالع ــی ب موضوع
 93( پژوهــش  مــورد  جامعــه  ســالمندان  اکثریــت 
درصــد درســال 83 و 63 درصــد در ســال 88( دارای 
ــر چنــد کــه ایــن  ــد. ه منــزل مســکونی شــخصی بوده ان
ــد  ــق و تایی ــورد تحقی ــز م ــر نی ــات دیگ ــزان در مطالع می
ــت  ــه جمعی ــا توجــه ب ــه اســت ]21[ لیکــن ب ــرار گرفت ق
روســتایی مــورد پژوهــش در آن مطالعــه و هم چنیــن 
بــاال بــودن ایــن میــزان در ســال 1383 نســبت بــه میــزان 
کشــوری کــه 67/5 درصــد بدســت آمــده اســت ]1[ نشــان 
ــرای ســالمندان  ــه دســت آمــده ب می دهــد کــه نســبت ب
دارای منــزل مســکونی در ســال 88 بیشــتر بــه واقعیــت 
ــد  ــدود 63 درص ــه ح ــت ک ــوان گف ــت و می ت ــک اس نزدی
از ســالمندان در حــال حاضــر دارای منــزل مســکونی 

شــخصی می باشــند. 
ــال  ــراه در س ــن هم ــالمندان از تلف ــتفاده س ــزان اس می
ــه  ــوده اســت ک ــزان حــدود هفــت درصــد ب ــه می 1383 ب
ایــن میــزان در ســال 1388 بــه حــدود 38 درصــد رســیده 
ــن  ــرف تلف ــه رواج مص ــه ب ــا توج ــزان ب ــن می ــت . ای اس
همــراه در جامعــه و کاهــش بهــای خریــد می توانــد 
ــی در  ــیله ارتباط ــن وس ــوذ اســتفاده از ای نشــان دهنده نف

ــد. ــالمندان باش ــن س ــا در بی ــه مخصوص جامع
از ســالمندان مــورد مطالعــه در ســال 1383، 46/3 
آنــان از محــل بازنشســتگی خــود درآمــد داشــتند و 27/3 
ــتگی مشــغول  ــد از بازنشس ــه کار بع ــز ب ــان نی درصــد آن
ــه 41  ــال 1388 ب ــزان در س ــن می ــه ای ــد در حالیک بودن
ــود. ســتاری  ــرده ب ــدا ک درصــد و 18/7 درصــد کاهــش پی
و ســالمت  اجتماعــی  بررســی وضعیــت  در مطالعــه 
ــازی  ــرح توانمند س ــرد ط ــا رویک ــتایی ب ــالمندان روس س
ــزان را حــدود 59 درصــد بدســت آورد،  ــن می روســتایی ای
ــتگی  ــق بازنشس ــان از طری ــد آن ــک درص ــط ی ــن فق لیک
ــه  ــت و منطق ــه جمیع ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــد داش درآم
جغرافیایــی مــورد مطالعــه کــه در بخــش کوارئیــم 
شهرســتان اردبیــل و در بخــش روســتایی بوده اســت ]21[ 
ایــن تفــاوت قابــل توجیــه اســت. آمــار بدســت آمــده در 
ــردان  ــا آمــار کشــوری کــه 61 درصــد م مطالعــه حاضــر ب
ــت  ــان داده اس ــادی نش ــتقالل اقتص ــالمند را دارای اس س
ــالمندانی  ــزان س ــن می ــی دارد ]17.22[. همچنی همخوان
کــه محــل درآمــد مشــخصی نداشــتند از 18/4 در ســال 
1383 بــه 31/9 درصــد در ســال 1388 افزایــش پیــدا 
کــرده بــود و ایــن بــدان معناســت کــه میــزان ســالمندانی 
ــی  ــن زندگ کــه نیازمنــد کمک هــای دیگــران جهــت تامی
ــدا  ــش پی ــزان 13/5 درصــد افزای ــه می ــند ب ــود می باش خ

ــرده اســت . ک
وضعیــت اقتصــادی ســالمندان در مطالعــه حاضــر 
ــان در  ــت آن ــبت وضعی ــه نس ــدی را ب ــش 20 درص کاه
ســال 1383 نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه کاهــش 
میــزان مالکیــت خانــه مســکونی و زمیــن جهــت ســاخت 

منــزل مســکونی در ســال 1388 بــه نســبت ســال 1383 
ــان  ــد. صابری ــر می رس ــه نظ ــز ب ــزان هشــدار آمی ــن می ای
و همــکاران در مطالعــه خــود تحــت عنــوان بررســی 
وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی، بهداشــتی و نحــوه گــذران 
ــهری  ــق ش ــاکن در مناط ــالمندان س ــت س ــات فراغ اوق
ــه  ــن نتیج ــه ای ــال1380 ]4[ ب ــمنان در س ــهر س در ش
رســیده اند کــه اکثــر ســالمندان دارای وضعیــت اقتصــادی 
ــت  ــج بدس ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــه ای ــتند ک ــط هس متوس
آمــده در مطالعــه حاضــر هم خوانــی دارد. همچنیــن 
ــارج  ــدان، مخ ــدن فرزن ــزرگ ش ــا ب ــه ب ــد ک ــان معتقدن آن
و هزینه هــای خانــواده شــامل هزینه هــای تحصیــالت 
بیمارهــای  درمــان،  هزینه هــای  ازدواج،  دانشــگاهی، 
خــود و همســر ســالمند می توانــد ایــن وضعیــت را 
ــه  ــود ب ــه خ ــس در مطالع ــروف و گوردی ــد. یاب ــر نمای بدت
ــر  ــرگ و می ــت اقتصــادی و م ــن وضعی بررســی رابطــه بی
درآمریــکا پرداختــه و نتیجــه گرفته انــد کــه پاییــن رفتــن 
وضعیــت اقتصــادی می توانــد میــزان مــرگ را در زمانیکــه 
ــش  ــرد افزای ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــل م ــی عل در تمام

ــد ]23[. ده
گــذران اوقــات فراغــت از موضوعاتــی بــود کــه در 
پژوهــش حاضــر مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن موضــوع 
روابــط  اجتماعــی،  ارزشــهای  از  نشــانه ای  می توانــد 
خانوادگــی و امکانــات تفریحــی موجــود در کشــور باشــد. 
درجمعیــت مــورد مطالعــه در ســال 1383 بیشــترین 
ــورت  ــه ص ــتان ب ــا دوس ــت ب ــات فراغ ــذران اوق ــزان گ می
کمتــر از یــک بــار در هفتــه )بــه معنــای هــر دو یــا چنــد 
ــود درحالیکــه  ــه مقــدار 33/8 درصــد ب ــار( و ب هفتــه یکب
ــک  ــتر از ی ــورت بیش ــه ص ــال 1388 ب ــزان در س ــن می ای
ــار در هفتــه( و  ــا چنــد ب ــه معنــای دو ی ــار در هفتــه )ب ب
بــه مقــدار 35/4 درصــد بــوده اســت. میــزان گــذران وقــت 
بــا دوســتان در مطالعــه صابریــان و همــکاران بطــور کلــی 
ــه صــورت تفکیکــی 69/1 درصــد محاســبه شــده  و نــه ب
اســت ]4[. بیشــترین زمــان گــذران وقــت بــا خانــواده در 
ــه میــزان  ــار در هفتــه و ب ــه صــورت یــک ب ســال 1383 ب
41/4 درصــد بــود. ایــن میــزان در ســال 1388، 33/4 
ــزان 8 درصــد  ــه می ــم کاهــش ب ــه علی رغ ــود ک درصــد ب
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــزان را ب ــترین می ــان بیش همچن
بــود. درصورتیکــه گــذران وقــت بــا خانــواده را بــه صــورت 
یــک متغیــر کلــی در نظــر بگیریــم ایــن روش 94/9 درصد 
ــد  ــال 1388 می باش ــد در س ــال 1383 و 94/8 درص در س
ــه  ــر ک ــات دیگ ــده در مطالع ــت آم ــزان بدس ــا می ــه ب ک
ــی دارد.  ــت ]20[ هم خوان ــده اس ــزارش ش ــد گ 81/5 درص
در ســال 1383 درصــد ســالمندانی کــه اظهــار نمــوده انــد 
ــود  ــد ب ــد 12/1 درص ــافرت نمی رون ــه مس ــز ب ــه هرگ ک
ــد  ــه 9/6 درص ــال 1388 ب ــزان در س ــن می ــه ای در حالیک
ــد  ــار نمودن ــالمندان اظه ــه س ــود. بقی ــدا نم ــش پی کاه
ــار و بیشــتر  ــک ب ــار، ی ــک ب ــر از ی ــه صــورت کمت ــه ب ک
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ــن  ــد. ای ــافرت می رفته ان ــه مس ــال ب ــار در س ــک ب از ی
میــزان در مطالعــه دیگــر کــه بــه بررســی گــذران اوقــات 
ــم  ــی مقی ــالمندان ایران ــی، س ــالمندان ایران ــت در س فراغ
ــه اســت 49 درصــد  ــوئدی پرداخت ــالمندان س ــوئد و س س
ــد در  ــوئد و 42/2 درص ــم  س ــی مقی ــالمندان ایران در س
ــر  ــه نظ ــده اســت ]20[. ب ســالمندان ســوئدی بدســت ام
می رســد ایــن اختــالف بیشــتربه دلیــل تفاوت هــای 
ــم شــده  ــهیالت فراه ــی ســالمندان و تس ســاختاری زندگ
باشــد.  مســافرت  هزینه هــای  و  ســکونت  محــل  در 
ــورد اســتفاده ســالمندان  ــه روش هــای م ــی ب ــی کل نگاه
ــط  ــه رواب ــد ک ــی ده ــت نشــان م ــات فراغ ــذران اوق در گ
خانوادگــی نقــش مهمــی در گــذران اوقــات فراغــت آنــان 
ــن  ــد ای ــده بای ــای آین ــزی ه ــرای برنامه ری ــن ب دارد بنابرای
موضــوع مهــم مــورد بررســی قــرار گیــرد و بــر مبنــای آن 

ــرد. ــزی صــورت پذی ــه ری برنام
ــت  ــال های 1383 و 1388 رضای ــه س ــر دو مطالع در ه
ــت و  ــی اس ــاس درون ــک احس ــه ی ــی ک ــرایط زندگ از ش
ــی،  ــی، خانوادگ ــی، اخالق ــدد اجتماع ــای متع ــه متغیره ب
ــورد  ــز م ــتگی دارد نی ــابه بس ــائل مش ــادی و مس اقتص
بررســی قــرار گرفــت. در ســال 1388،  92/2 درصــد 
ســالمندان از زندگــی خــود راضــی بودنــد و ایــن میــزان در 
ــه  ــوط ب ــود. در ســواالت مرب ســال 1383،  90/5 درصــد ب
ــال  ــالمندان در س ــد از س ــی، 82/2 درص ــت از زندگ رضای
1383 و 74 درصــد آنــان در ســال 1388 احســاس پرانــرژی 
بــودن می کردنــد کــه ایــن تغییــر از نظــر آمــاری معنــادار 
ــال 1383  ــه درس ــالمندان چ ــی س ــت از زندگ ــود. رضای ب
ــان در  ــادی آن ــت اقتص ــا وضعی ــال 1388 ب ــه در س و چ
ارتبــاط بــود بــه نوعــی کــه بــا بهبــود وضعیــت اقتصــادی، 
رضایــت آنــان از زندگــی نیــز افزایــش پیــدا می کــرد. ایــن 
ــم  ــه فراه ــد ک ــده آن باش ــان دهن ــد نش ــوع می توان موض
ــف از  ــکال مختل ــه اش ــر ب ــادی بهت ــرایط اقتص آوردن ش
جملــه حقــوق بازنشســتگی، حمایت هــای درمانــی و موارد 
ــی  ــان از زندگ ــت آن ــش رضای ــه افزای ــد ب ــابه می توان مش
منجــر شــود. همچنیــن ایــن موضــوع می توانــد نشــانه ای 
ــن  ــور در ای ــی کش ــت اقتصــادی کل ــود وضعی ــر بهب از اث
دوره 5 ســاله، تاثیــر آموزش هــای عمومــی ســالمندان کــه 
ــر افزایــش ســطح ســواد  در اســتان حــال اجراســت و تاثی
ــات  ــن ســالها باشــد. از آنجائیکــه مطالع ســالمندان در ای
ــه رضایــت ســالمندان از  ــی ب ــه صــورت کل ــر فقــط ب دیگ
ــات  ــا مطالع ــه ب ــکان مقایس ــد ام ــه بودن ــی پرداخت زندگ

ــم نشــد. ــر فراه دیگ
ــود کــه  ــی ب مطالعــه حاضــر دارای نقــاط قــوت و ضعف
ــق و  ــیابی تحقی ــا را در ارزش ــد م ــا می توان ــه آنه ــاره ب اش
رفــع ان در مطالعــات بعــدی کمــک نمایــد. بــا توجــه بــه 
ــی  حجــم نمونــه مناســب، مطالعــه حاضــر از قــدرت کاف
ــه  ــن مطالع ــه اولی ــن مطالع ــود. ای ــوردار ب )power( برخ
ــتان اســت  ــتان گلس ــالمندان در اس ــت س ــی وضعی بررس

ــات  ــرای مطالع ــوت ب ــک پایل ــوان ی ــه عن ــد ب و می توان
ــرار  بعــدی در ســطح شهرســتان و اســتان مــورد توجــه ق
ــت  ــز داش ــی نی ــش محدودیت های ــن پژوه ــا ای ــرد. ام گی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدی م ــات بع ــد در مطالع ــه می بای ک
گرفتــه و رفــع شــود. منطقــه تحــت پوشــش مطالعــه یک 
منطقــه کوچــک در شهرســتان اســت کــه قــدرت تعمیــم 
پذیــری مطالعــه را کاهــش می دهــد. همچنیــن جمع آوری 
ــه صــورت خود اظهــاری انجــام شــده اســت کــه  داده هــا ب
بــا توجــه بــه مشــکالت ارتباطــی بین پرسشــگر و پرســش 
شــونده، ســن پرســش شــونده، تابوهای موجــود در جامعه 
ــکالتی را در  ــد مش ــی می توان ــدد فرهنگ ــائل متع و مس
ــاد  ــده ایج ــع آوری ش ــای جم ــی داده ه ــت و یگانگ صح
ــه عــدم امــکان تفکیــک  ــا توجــه ب ــد. دیگــر آنکــه ب نمای
ــس در ســال  ــر مبنــای جن داده هــای جمــع آوری شــده ب
ــن  ــال 88 چنی ــا در س ــن داده ه ــه ای ــم آنک 1383 علی رغ
ــر  ــی را داشــتند لیکــن مقایســه در ایــن دوســال ب قابلیت
ــود و در صورتیکــه امــکان  ــر نب ــس امکان پذی مبنــای جن
ــه  ــدرت مطالع ــه ق ــن کار وجــود داشــت می توانســت ب ای

ــد.  بیافزای

نتیجه گیری نهایی

ــر شــدن وضعیــت اقتصــادی  بــا توجــه بــه نامناســب ت
ســالمندان، کاهــش امــکان مســافرت آنــان در طــول 
ــتان  ــا دوس ــان ب ــرت آن ــش معاش ــی و افزای ــال از طرف س
ــر،  ــوی دیگ ــا از س ــه پارک ه ــان ب ــه ان ــش مراجع و افزای
ــه  ــش یافت ــی کاه ــالمندان از زندگ ــت س ــاس رضای احس
ــات  ــش امکان ــرای افزای ــب تری ب ــزی مناس ــه برنامه ری و ب

ــد. ــاز می باش ــان نی ــاز آن ــورد نی م

تشکر و قدردانی 

ــرکار  ــود را از س ــکر خ ــت تش ــه نهای ــندگان مقال نویس
خانــم دکتــر خدیجــه کــردی مدیــر محتــرم گروه ســالمت 
خانــواده مرکــز بهداشــت اســتان گلســتان و ســرکار خانــم 
حاجــی ابراهیمــی مســئول محتــرم برنامــه رابطیــن مرکز 
ــام  ــل مساعدت هایشــان در انج ــه دلی ــتان ب بهداشــت اس

ــد. ــالم می دارن ــه اع ــن مطالع ای
از ریاســت محتــرم مرکــز بهداشــت     همچنیــن 
شهرســتان گــرگان )جنــاب آقــای دکتــر قزلســفلی(، 
مســئول محتــرم رابطیــن بهداشــت مرکــز بهداشــت 
ــی(، مســئولین  ــم مرحمت شهرســتان گــرگان )ســرکار خان
ــم  ــرکار خان ــز 4 و 5 شــهری شهرســتان )س ــرم مراک محت
ــئولین  ــلطانی(، مس ــر س ــای دکت ــدوزی و آق ــر خان دکت
ــرگان  ــهری گ ــای 4 و 5 ش ــگاه ه ــت پای ــن بهداش رابطی
ــر و  ــم ســاوری( تقدی ــرکار خان ــادری و س ــم ن ــرکار خان )س

ــد.  ــل می آی ــه عم ــکر ب تش



178

پاییز 1393 . دوره 9 . شماره 3

References 

[1]  Authors Go. A Report on census of Iranian family 
socioeconomic specification. 1995.

[2]  Mirzaie M, Shams Ghahfarokhi M. Demography of 
Iranian elders based on census 1335-1385 Iranian Journal 
of Ageing. 2007;5(2):326-31.

[3]  Temple P, province Thailand UR  .The health-care 
challenges posed by population ageing. Bull World 
Health Organ. 2012;90:82-3.

[4]  Saberian M, Hajiaghajani S, Gorbani R. Survey of 
health, social and economic conditions of the elderly 
and their leisure time. Koomesh. 2003;4(3):25-32.

[5]  Shajari J. Elders through health point of view. 1 ed. 
Tehran: Jehad Daneshgahi publisher; 1994. 147 p.

[6]  Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F. The Quality 
of Life Among Rural Elderlies; A Cross-sectional Study. 
Iranian Journal of Ageing. 2011;6(20):0.-

[7]  Bagheri SA. A comparison study on psychological 
status of elders people who are covered and not covered 
by elder centers, Tehran, Iran. 2009, Report.

[8]  Pahlevanzadeh F, Jarollahi O. A study on the effect of 
social factors on mental health of rural elderlies. Rural 
Development. 2011;3(1).

[9]  Prus SG, Gee E. Measuring Differences in the Effect 
of Social Resource Factors on the Health of Elderly 
Canadian Men and Women. 2001.

[10]  Saifzadeh A. Socioeconomic, demographic and 
psychological characteristics in elders in Iran Seasonal 
journal on population. 2009 (64-63):127.

[11]  Mirzaei M, Shams Ghahfarokhi M. Factors Affecting 
the Elderly Self-Perceived Health Status. Iranian Journal 
of Ageing. 2008;3(8):539-46.

[12]  Ghaisarian I. study on socioeconomic dimention of 
elderly in Iran. population. 1388 1388/07/01;16(1):1-28.

[13]  Shoaee F, Azkhosh M, Alizad V. Health status of 
Iranian older people: A demographical Analysis. Iranian 

Journal of Ageing. 2013;8(29):0.-

[14]  Shahbaz zadegan B, Farmanbar R, Ghanbari A, Atrak 
roshan, Z, Adib M. Investigation of the correlation 
between economical-social factros and self esteem of 
elderly residents in Rasht nursing homes The Jorunal 
Of Nursing and Midwifery facuIies Guilan medical 
University. 2009;20(62):21-7.

[15]  Zahmatkeshan  N, Akaberian S, Yazdanpanah S, 
Khoramroodi R, Gharibi T, Jamand T. Assessing Quality 
Of Life and related factors in Bushehr, s elders–1387-
8. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 
2012;2(1):53-8.

[16]  Tavakoli M. Elders’ empowerment covered by rural 
net of welfare organization State Welfare Organization 
of Iran, 2004.

[17]  Mohagheghi SH, Sajadi H, Hossein Z, Biglarian A. 
Need assessment among the elders of social security 
organization & national retirement fund. Iranian Journal 
of Ageing. 2008;3(7.8-15:(

[18]  Abbasimoghadam MA, Dabiran S, Safdari R, Jafarian 
K. A comparative Study on Socio-economic variables 
among ederly people in Tehran. Payavard Salamat. 
2008;1(2):45-51.

[19]  Madah SB, Emami A, Rahgozar M, Foroughan M, 
Norouzi K, Mohammadi F, et al. The status of social 
and leisure time activities in the elderly residing in Iran 
and Sweden. Iranian Journal of Ageing. 2008;3(8):597-606.

[20]  Sattari B. Survey of Iranian rural eldery social status 
and health  with rural empowerment approach. Iranian 
Journal of Ageing. 2007;1(2):132-9.

[21]  Authors Go. A report on population and building 
census, Total results of provinces. Statistical center  of 
Iran, 1997.

[22]  Foroughan M. Elders at the wrold and Iran : women 
and elderly Ghom: Ketab Ashena; 2002.

[23]  Yabroff KR, Gordis L. Assessment of a national 
health interview survey-based method of measuring 
community socioeconomic status. Annals of 
epidemiology. 2003;13(10):721-6.



244

Autumn 2014. Vol 9. Num 3

 Research Paper: Comparing Socio-economic Variables and Life Satisfaction
 among the Elder People in Gorgan, Iran, During 2004-2009

*Hajiebrahimi MH1, Qandehari A2, Charkazi A3, Mirnejad M4, Behnampour N5

1.  Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2. Bsc in Public Health, School of Modern Technology School, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3. Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4. Bsc in Midwifery, Golestan Health Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
5. Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.

Accepted: 7 May 2013
Accepted: 15 Apr. 2014

Key words: 
Elder people, 
Socioeconomic 
status, Life 
statifaction

*Corresponding Author:
Mohammad Hossein Hajiebrahimi, PhD
Public Health Department, School of Health, Golestan University of Medical Sciences Complex, 5 KM Gorgan, Sari Blvd, 
Gorgan, Iran.
Tel.: +98 (111) 774778
E-mail: mohammadhossein.hajiebrahimi@ki.se

A B S T R A C T

Objectives Simultaneous with the increasing elder population, their socioeconomic status 
has changed. We aimed to compare the socio-economic status of elder people who living in 
two areas in Gorgan city, north Iran, during 2004- 2009. 
Methods & Materials A cross-sectional study was done n 884 elder people who were 
resident in 4th and 5th health station covered by Gorgan health center in 2009. Data collection 
was done by a standardized questionnaire. The elder people who were chosen by random 
sampling are asked about socioeconomic issues and their life satisfaction. Data were 
analyzed using Chi-square, independent t  and logistic regression tests. The results were 
compared with the outcomes of a pervious unpublished study in 2004 which was done on 
315 elder people in the same study area.
Results The education level had increased among the elderly in 2009 and illiteracy rates 
reduced compared with 2004 (P=0.0002). Compared with 2004, the proportion of married 
elders decreased in 2009 (P=0.0021). Bad economic level increased in 2009 while middle 
and well economic status decreased compared with their status in 2004 (P<0.0001), going to 
visit friends (P<0.001) and going to a park (P=0.0173) increased in 2009, while going to movie 
(P=0.0001), visiting family members more than once per week (P=0.0435) and going to trip 
more than once per year (P=0.0001) decreased. Moreover, being highly energetic decreased 
among elders (P<0.01) in 2009, when we considered life satisfaction. 
Conclusion Given the deteriorating economic status among the elderly, the elderly need a 
better planning to increase their life satisfaction. 


