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.1استادیار  ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ای ران.
.2کارشناس بهداشت عمومی ،دانشکده فنآوریهای نوین ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان  ،گرگان ،ای ران.
.3استادیار ،گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ای ران.
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اهداف مسائل اقتصادی ،اجتماعی سالمندان از موضوعات مهمی است که با افزایش جمعیت آنان ابعاد تازه ای پیدا کرده
است .می زان درآمد سالمندان ،وضعیت تحصیلی و می زان حمایت اجتماعی آنان از نکات تاثی رگذار بر کیفیت زندگی آنان
است که رسیدگی به آن م یباید 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  1388وضعیت اقتصادی اجتماعی آنان در جامعه تعیین و نتایج
حاصل با نتایج بدست آمده در همین زمنیه در سال  1383مقایسه گردد تا تفاوتهای موجود بدست آید.
مواد و روشها در یک مطالعه مقطعی و با استفاده از یک پرسشنامه اطالعات  884سالمند ساکن مناطق تحت پوشش
پایگاههای  4و  5مرکز بهداشت شهرستان گرگان در سال  1388توسط اف راد 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
پرسش ق رار گرفتند .دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و آزمونهای آماری  tمستقلlogistic regression،
و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل ق رار گرفت .نتایج بدست آمده با نتایج مطالعه مشابه (منتشر نشده) ،م ربوط به 315
سالمند ساکن مناطق تحت پوشش پایگاههای  4و  5شهر گرگان در سال  ، 1383مورد مقایسه ق رار گرفت.
یافتهها می زان بی سوادی در سالمندان در سال  1388نسبت به سال  1383کاهش یافته بود درحالیکه سطوح دیگر سواد
افزایش نشان می داد ( .)P=0.0002می زان اف راد متاهل در سال  1388نسبت به سال  1383در بین سالمندان کاهش یافته
بود ) .)P=0.0021وضعیت اقتصادی سالمندان در گروه بد اقتصادی در سال  1388نسبت به سال  1383افزایش یافته بود در
حالیکه در گروه های اقتصادی متوسط و خوب کاهش نشان م یداد ( .)P<0.0001در متغیر گذران اوقات ف راغت موارد م ربوط
به گذراندن وقت با دوستان ( )P<0.001و رفتن به پارک ( )P=0.0173در سال  1388نسبت به سال  1383از خود افزایش نشان
م یداد .در همین بازه زمانی رفتن به سینما ( ،)P=0.0001گذراندن وقت با خانواده بیش از یک بار در هفته ( )P=0.0435و
رفتن به مسافرت بیش از یک بار در سال ( )P=0.0001کاهش یافته بود .در بخش احساس سالمندان به زندگی  ،متغیر پر
انرژی بودن در سال  1388نسبت با سال  1383کاهش نشان می داد ( .)P<0.01با بهبود وضعیت اقتصادی سالمندان خطر
عدم رضایت آنان از زندگی کاهش پیدا کرده است .این رابطه در سالهای  1383و  1388مشاهده شده است.
نتیجهگیری با توجه به نامناسبتر شدن وضعیت اقتصادی سالمندان ،کاهش امکان مسافرت آنان در طول سال از
طرفی و افزایش معاشرت آنان با دوستان و افزایش م راجعه انان به پارکها از سوی دیگ ر ،احساس رضایت سالمندان از
زندگی کاهش یافته و به ب رنامه ریزی مناسبتری ب رای افزایش امکانات مورد نیاز آنان نیاز م یباشد.
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مقايسه متغيرهاي اقتصادي -اجتماعي و رضايت از زندگي سالمندان

مقدمه
جمعیــت ســالمندان در جهــان و کشــورمان ایــران
در حــال افزایــش اســت [ ]1-3و وضعیــت اقتصــادی،
اجتماع ــی آنــان و تاثی ــر ایــن وضعی ــت ب ــر رضایــت آنــان از
زندگ ــی از نــکات مهم ــی اســت کــه م یبایــد مــورد توجــه
ه ــر چــه بیشــتر ق ـرار گی ــرد .مطالعــات نشاندادهاســت
كــه ســه عامــل عمــده  :وضعيــت ســامتي ،وضعيــت
اقتصــادي و حمايــت اجتماعــي بــر ســطح فعاليتهــاي
فــرد ســالمند تأثيــر ميگــذارد [ .]4تغییــرات وضعیــت
اقتصــادی ســالمندان کــه بــا بازنشس ــتگی آغــاز م یشــود
و منجــر بــه کاهــش درآمــد آنــان م یگــردد م یتوانــد
زمینــه ای ب ـرای بــه حاش ــیه رفتــن آنــان در فعالی تهــای
اجتماعــی و روابــط خانوادگــی محســوب شــود [.]5
کیفی ــت زندگ ــی ســالمندان بــا افزایــش ســن و همچنی ــن
وضعیــت تاهــل آنــان تغییــر م یکنــد و ســالمندان
متاهــل نســبت بــه ســالمندان مجــرد دارای کیفیــت
زندگ ــی بهت ــری هس ــتند .همچنی ــن وضعی ــت تحصیل ــی
ســالمندان در کیفیــت زندگــی آنــان موثــر اســت [.]6
ایــن مطالعــات نشــان م یدهــد کــه متغیرهای ــی از قبی ــل
وضعیــت تاهــل ،تحصیــات و فعالی تهــای اجتماعــی
بــر ســامت ســالمندان بطــور کلــی و ســامت روانــی
[ ]6-10و ادراک آنــان از ســامت [ ]11بطــور خــاص اث ــر
م یگذارنــد.
مطالعــات انجــام شــده در ای ـران نشــان م یدهــد کــه
وضعی ــت تاهــل در بی ــن ســالمندان ای رانی دارای نوســاناتی
بــوده و میــزان مــردان ســالمند دارای همســر در حــال
افزایــش اســت درحالیکــه در تمامــی مــوارد آمــار زنــان
ب یهمس ــر بی ــش از م ــردان بــوده اســت [ .]12همچنی ــن
ســالمندان متاهــل از ســامت جس ــمی و روان ــی بیشــتری
نســبت بــه ســالمندان غیــر متاهــل برخوردارنــد [.]13
از ســوی دیگــر ســالمندان بیشــتری بــه دلیــل ناکافــی
بــودن درآمــد بخصــوص حقــوق بازنشســتگی نیــاز بــه
کار اقتصــادی در دوران ســالمندی دارنــد [ ]12و درآمــد
 59/4درصــد اف ـراد ،از طريــق فرزنــدان و اقوامشــان تامي ــن
م يگــردد [ ]14و ایــن درحال یاســت کــه کافــی بــودن
درآمــد یکــی راههــای پی شبینــی ســامت جســمی
و روانــی ســالمندان اســت [ .]13وضعیــت تحصیلــی
ســالمندان در ایــران نیــز موقعیــت مناســبی نداشــته
اســت و اکثریــت ســالمندان ب یســواد بــوده و یــا فقــط
تحصیــات ابتدایــی را گذرانــده انــد [ ]12،15لیکــن
درصــد باســوادی در ســالمندان در حــال افزایــش اســت
[ .]12زحمتکشــان و همــکاران [ ]15میــزان ب یســوادی
ســالمندان را  67%و شــهباززادگان و همــکاران []14
ایــن میــزان را  87.5درصــد بدســت آورده انــد .از ســوی
دیگ ــر آنــان کیفی ــت زندگ ــی ســالمندان را بــا مــواردی از
قبی ــل ســطح تحصی ــات ،وضعی ــت اقتصــادی و وضعی ــت

اشــتغال در ارتبــاط دانســته انــد [.]15
هــدف مطالعــه حاضــر تشــریح وضعیــت اقتصــادی
اجتماعــی ســالمندان و رضایــت آنــان از زندگــی در
ســال  1388و مقایســه آن بــا وضعیــت ایــن متغیرهــا
در ســال ( 1383مطالعــه منتش ــر نشــده توســط نگارنــده)
م یباشــد .نتیجــه تحقیقــات حاضــر از طریــق یافتــن
تفاوتهــای ایجــاد شــده در طــول ایــن ســالها م یتوانــد
بــه مدیــران و ب رنامــه ریــزان بخشهــای مســئول در
حیطــه ســالمندان کمــک نمــوده و اطالعــات موجــود در
ایــن زمنیــه را افزایــش دهــد.

روش مطالعه
مقالــه حاضــر بخشــی از تحقیقــی جامــع در زمینــه
ســامت ســالمندان و عوامــل جس ــمی ،روان ــی و اقتصــادی
اجتماعــی آن اســت کــه بــه صــورت مقطعــی (cross-
 )sectionalانجــام شــده و در ایــن نوشــتار بــه مقایس ــه
وضعیــت متغیرهــای اقتصــادی اجتماعــی ســالمندان
در ســالهای  1383و  1388م یپــردازد .در ســالهای
 1383و  1388مطالعــهای در دو منطقــه تحــت پوشــش
پایگاههــای شــماره  4و  5مرکــز بهداشــت شهرســتان
گــرگان ،کــه از ســال  1381بــه عنــوان محــل انجــام
طــرح ایســتگاه تحقیقــات جمعیتــی ¹انتخــاب شــده
بــود و نمایانگ ــر متوســط وضعی ــت اقتصــادی و اجتماع ــی
شهرســتان گــرگان بــوده اســت ،انجــام گرفتــه اســت.
در مطالعــه ســال  1388کــه در نظــر بــود وضعیــت
ســامت جســمی ،روانــی ســالمندان و همچنیــن
وضعی ــت اقتصــادی اجتماع ــی آنــان مــورد بررس ــی ق ـرار
گیــرد بــر مبنــای فرمــول تعییــن حجــم نمونــه بــرای
مطالعــات تحلیل ــی (مقایس ــه چنــد نس ــبت) و بــا توجــه
بــه تفکیــک زن و مــرد تعییــن حجــم نمونــه صــورت
پذیرفــت .ب ــر اســاس فرمــول مــورد اســتفاده ب ـرای جوامــع
نامحــدود حجــم نمونــه  2132نف ــر بدســت آمــد کــه بــا
اعمــال ضریــب تصحی ــح جوامــع متناه ــی حجــم نمونــه
کل بــه  1317کاهــش یافــت .بــرای انتخــاب ســالمندان
جهــت شــرکت در مطالعــه در ابتــدا لیســت تمامــی
خانوارهایــی کــه فــرد ســالمندی را در خــود داشــتند از
پرونــده هــای خانــوار آنــان در پایــگاه بهداشــتی م ربوطــه
اســتخ راج گردیــد و س ــپس بــا توجــه بــه نزدیک ــی حجــم
نمونــه مــورد نظ ــر و لیس ــت تعــداد کل ســالمندان ســاکن
در مناطــق مــورد مطالعــه ( 1371نف ــر ســالمند) تصمی ــم
بــه سرشــماری کلیــه ســامندان گرفتــه شــد .پــس از
اعمــال معیارهــای ورود بــه مطالعــه (ســکونت در منطقــه
تحقی ــق در زمــان انجــام مطالعــه ،ســن بــاالی  60ســال،
تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه) و معیارهــای خــروج
Population Lab .1
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از مطالعــه (وجــود بیــش از یــک ســالمند در خانــوار
کــه منجــر بــه حــذف یکــی از ســالمندان از مطالعــه
م یشــد ،فــوت ســالمند ،عــدم تمایــل بــه شــرکت در
مطالعــه) تعــداد نهای ــی ســالمندانی مــورد مطالعــه 885
مــورد گردیــد .اطالعــات اف ـراد مــورد مطالعــه بــا م راجعــه
بــه درب منــزل آنــان و بــا اســتفاده از پرسشــنامه تکمی ــل
گردیــد .بــا عنایــت بــه یکس ــان بــودن ش ـرایط اقتصــادی
اجتماعــی ســالمندانی کــه در یــک خانــواده زندگــی
م یکننــد در زمــان م راجعــه بــه منــزل اولی ــن خانــوادهای
کــه بی ــش از یــک ســالمند در آن زندگ ــی م یک ــرد یک ــی
از آنــان بــه صــورت تصادفــی بــرای شــرکت در مطالعــه
انتخــاب گردیــد ول ــی در خانوارهــای بعــدی کــه بی ــش از
یــک ســالمند در انــان زندگــی م یکــرد نفــرات جنــس
مخالــف انتخــاب شــدند بطــور مثــال اگــر در اولیــن
خانــوار م ــرد ســالمند بطــور تصادف ــی انتخــاب شــده بــود
در خانــوار دوم دارای بی ــش از یــک ســالمند  ،ســالمند زن
و در خانــوار ســوم مجــددا ســالمند م ــرد مــورد انتخــاب
بــود و همینطــور در خانوارهــای بعــدی بــه ترتی ــب م ــرد
و زن انتخــاب م یگردیدنــد .بــرای انجــام مصاحبــه
تعــدادی از رابطی ــن بهداشــت همــان منطقــه  ،کــه خانــم
هــای داوطلــب همــکاری بــا مرکــز بهداشــتی درمان ــی و
آشــنا بــه وضعی ــت منطقــه تحــت پوشــش خــود بودنــد،
انتخــاب و آموزشهــای الزم بــه آنهــا داده شــد .پرسشــنامه
تحقی ــق توســط محققی ــن در ســال ( 1383در مطالعه اول)
و بــا اســتفاده از پرسشــنامه ط ــرح تحقيقات ــي اداره زنــان
و ســالمندان وزارت ﺑﻬداشــت درمــان وآمــوزش پزشــكي،
پرسشــنامه پيشــنهادي ســازمان بهداشــت جهان ــی ب ـراي
ارزياب ــي وضعي ــت ســالمندان [ ،]4پرسشــنامه هــاي مركــز
آمارايــران [ ]1کــه قبــا در مطالعــات داخــل کشــور
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود تهیــه گردیــده بــود.
بــا توجــه بــه مناســب بــودن ســواالت پرسشــنامههای
مذکــور و بــه منظــور حفــظ روای ــی و پایای ــی موجــود در
پرسشــنامههای فوقالذک ــر فقــط بــه جم ـعآوری ســواالت
از ایــن پرسشــنامهها اقــدام گردیــد و تغیی ــری در ســواالت
داده نشــد .پرسشــنامه جدیــد شــامل  6ســوال در بخــش
دموگ رافی ــک (وضعی ــت ف ــردی ،تحصی ــات) 63 ،ســوال در
 12گ ــروه در مــورد وضیعــت ســامت جس ــمی 17 ،ســوال
در ســه گــروه در زمینــه وضعیــت اقتصــادی (وضعیــت
اشــتغال ،وضعی ــت مس ــکن ف ــرد) و 10ســوال در بخــش در
مــورد وضعی ــت روان ــی اجتماع ــی (محــل درآمــد  ،گــذران
اوقــات ف راغــت و رضایــت از زندگــی فــرد بــر مبنــای
لیک ــرت  4قس ــمتی) بــود .در مطالعــه ســال  1388نی ــز از
همی ــن پرسشــنامه اســتفاده شــد کــه مقالــه حاض ــر بــا
توجــه بــه تحلی ــل بخــش دموگ رافی ــک و ســواالت م ربــوط
بــه وضعی ــت اقتصــادی اجتماع ــی و روان ــی تهی ــه گردیــده
اســت .پرسشــنامه مــورد اســتفاده بــه صــورت خــود
اظهــاری پرســش شــونده و توســط فــرد آمــوزش دیــده
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تکمیــل گردیــد .تکمیــل پرسشــنامه بــه صــورت خــود
اظهــاری در مطالعــات م ربــوط بــه ســالمندان در بعض ــی
مطالعــات دیگ ــر نی ــز مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه اســت
[ .]5بــا عنایــت بــه تفاوتهــای موجــود در اهمی ــت ه ــر
یــک از شــاخ صهای وضعی ــت اقتصــادی ســالمندان و بــه
منظــور دقــت بیشــتر در طبقــه بنــدی هــای انجام شــده،
وزندهــی بــرای هــر یــک از زیــر گروههــای وضعیــت
اقتصــادی انجــام گرفــت .در ایــن وزنده ــی بــا توجــه بــه
اهمی ــت موضــوع داشــتن منــزل ضریــب  ،5داشــتن زمی ــن
ضریــب  ،4داشــتن زمی ــن کشــاروزی و داشــتن اتومبی ــل
ه ــر یــک ضریــب  3و داشــتن تلفــن هم ـراه ضریــب یــک
دربافــت نمودنــد .س ــپس ض رایــب ه ــر نف ــر جمــع گردیــد
و بــا توجــه بــه دســته بنــدی یــک چهــارم ()quantile
دســتهبندی صــورت گرفــت کــه گروههــا بــا امتیــاز
یــک و یــا کمت ــر (وضعی ــت اقتصــادی بــد) ،امتب ــاز 2-5
(وضعی ــت اقتصــادی متوســط)( 6-8 ،وضعی ــت اقتصــادی
خ ــوب) و بیشــتر از ( 8وضعی ــت اقتصــادی خیل ــی خــوب)
تقســی مبندی گردیــد .وضعیــت رضایــت از زندگــی
ســالمندان بــه صــورت یــک امتی ــاز ب ـرای ه ــر متغی ــر و
بــا وزنده ــی ب راب ــر مجــددا دســتهبندی و بــا اســتفاده از
میانــه ( )50%امیتــازات بــه دو گ ــروه بــا رضایــت بــاال و بــا
رضایــت پایی ــن دســته بنــدی شــدند .کیفی ــت تکمی ــل
پرسشــنامهها از طریــق کنتــرل ده درصــد از آنــان بــه
صــورت تصادف ــی مــورد تایی ــد ق ـرار گرفــت.
جهــت آنالیــز آمــاری از نــرم افــزار  SASاســتفاده
شــد .پ ــس از ورود دادههــا بــه نرماف ـزار ابتــدا بــا اســتفاده
از محاســبه شــاخ صهای مرکــزی و پ راکندگــی دادههــا
توصی ــف گردیــد و س ــپس ب ـرای تعیی ــن وجــود ارتب ــاط
بی ــن متغیرهــای مــورد بررس ــی از آزمونهــای پارامتریــک
 Tو logistic regressionو همچنیــن آزمونهــای
ناپارامتریــک  Chi-squareاســتفاده شــد .س ــپس نتایــج
بدســت آمــده بــا نتایــج ســال  1383مقایس ــه گردیــد .الزم
بــه ذکــر اســت مطالعــه ســال  1383بــه همــان شــکل
مطرحشــده در بــاال کــه بــرای مطالعــه جدیــد توضیــح
داده شــد انجــام گردیــده بــود .تنهــا تفــاوت در آن بــود
کــه از آنجائیکــه در آن ســال تفکی ــک زن و م ــرد صــورت
نگرفتــه بــود ،حجــم نمونــه از طریــق فرمــول حجــم نمونه
در جوامــع محــدود حــدود  300نف ــر تعیی ــن گردیــد کــه
بــا توجــه بــه احتمــال ریــزش نمونههــا در نهایــت تعــداد
 315نف ــر ب ـرای انجــام تحقی ــق مــورد تایی ــد ق ـرار گرفــت.
ســطح معن ــی داری  5درصــد در نظ ــر گرفتــه شــد.

یافتهها
مشــخصات جمعیتــی و اقتصــادی ســالمندان در
ســالهای  1383و  1388در جــدول شــماره  1دیــده
م یشــود .دامنــه ســنی افــراد مــورد مطالعــه در ســال
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مقايسه متغيرهاي اقتصادي -اجتماعي و رضايت از زندگي سالمندان

جدول .1مشخصات متغیرهای دموگرافیک و اقتصادی سالمندان ساکن پایگاه های  4و  5شهری شهرستان گرگان در سال های  1383و 1388
نام متغیر
جنس
مرد
زن

تعداد کل

گروه های سنی
60-64

65-69

70-74
75-79
80-84

بیشتر از 85
تعداد کل

سطح تحصیالت
بی سواد

کمتر از دبیرستان

دبیرستان و دیپلم

تحصیالت دانشگاهی
اظهار نشده
تعداد کل

وضعیت تاهل
متاهل

بدون همسر
تعداد کل

تعداد فرزندان

کمتریا مساوی  4فرزند
بیشتر از  4فرزند
تعداد کل

وضعیت اشتغال
بازنشسته

بازنشسته شاغل
بازنشسته بیکار
شاغل

بی کار

اظهار نشده
تعداد کل

وضعیت اقتصادی
داشتن مسکن

وسیله نقلیه (ماشین)
تلفن همراه

زمین جهت مسکن

سال 1383

تعداد(درصد)
)199 (63/2
)116 (36/8
)315 (100

)114 (36/2
)85 (27

)71 (22/5
)19 (6

)18 (5/7
)8 (2/5

)315(100

سال 1388

تعداد (درصد)
)467 (52/8
)417 (47/2
)884 (100

)375 (42/4

)227 (25/7

)143 (16/2
)71 (8

)47 (5/3
)21 (2/4

)884 (100

)146 (46/4

)312 (35/3

)21 (6/7

)74 (8/4

)139 (44/1
)7 (2/2
)2 (0/6

)315(100
)249 (79/1
)66 (20/9
)315(100

)57 (18/1

)258 (81/9
)315(100

)99 (31/4
)11 (3/5

)88 (28/3
)66 (21

)447 (50/6

0

)884 (100
)619 (70

)265 (30

)183 (20/7
)701 (79/3

)209 (23/6
)11 (5/3

)198 (94/7
)106 (12

)315(100
)293 (93

)557 (63

)17 (5/6

0/32

)884 (100

)884 (100

)22 (7/2

0/002

)884 (100

)148 (47

)78 (25/3

0/002

)51 (5/8

)569 (64/4

)2 (0/6

P-value

0

)194 (22

)331 (37/3
)70 (7/9
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جدول .1مشخصات متغیرهای دموگرافیک و اقتصادی سالمندان ساکن پایگاه های  4و  5شهری شهرستان گرگان در سال های  1383و 1388
)56 (6/3
)27 (8/8
زمین کشاورزی
تعداد کل

محل درآمد

حقوق بازنشستگی
اشتغال

حمایت فرزندان

بدون محل درامد مشخص
تعداد کل

وضعیت سطح اقتصادی
بد

متوسط
خوب

خیلی خوب
تعداد کل

)315(100

)145 (46/3
)86 (27/3
)53 (16/9
)58 (18/4
)315(100
)21 (6/7

)195 (61/9
)89 (28/3
)10 (3/2

)315 (100

 60-94 ،1383ســال و در ســال  60-93 ، 1388ســال و
میانگی ــن ســنی آنــان در ســال  67/6±6/7، 1383ســال و
در ســال  1388ب راب ــر  67/2±6/7ســال بــود .میانــه و نمای
ســنی ســالمندان در ســال  1383بــه ترتی ــب  66ســال و
 60ســال و در ســال  65 ،1388ســال و  60ســال بــود .در
ســال  ،1383جمعی ــت ســالمندان در گ ــروه ســنی 60-64
ســال  36/2درصــد بــود کــه ایــن مقــدار در گ ــروه ســنی
 85ســال و بیشــتر  2/5درصــد بــود .ول ــی در ســال 1388
جمعی ــت گ ــروه ســنی  60-64ســال  42/4درصــد بــود و
گ ــروه ســنی بــاالی  85ســال در ایــن ســال ب راب ــر بــا 2/4
درصــد بــود (جــدول  .)1می ـزان تحصی ــات ســالمندان در
ســال  1383در گــروه بــی ســواد  46/4درصــد بــود در
حالیکــه در ســال  1388ایــن می ـزان  35/3درصــد بــود که
ب ــر اســاس آزمــون کای اســکوئر ایــن مقــدار از نظ ــر آماری
معن ـیدار بــود ( .)P=0,002نــود و ســه درصــد از ســالمندان
در ســال  1383دارای مس ــکن شــخصی بودنــد در حالیکــه
ایــن می ـزان در ســال  1388بــه  63درصــد رس ــید .داشــتن
وســیله نقلیــه ،تلفــن همــراه ،زمیــن جهــت ســاخت
مســکن و زمیــن کشــاورزی در ســال  1383بــه ترتیــب
 5/6 ،7/2 ،25/3و  8/8درصــد بــود کــه در ســال  1388بــه
ترتی ــب  7/9 ،37/4 ،22و  6/3گ ـزارش گردیــد .وضــع بــد
اقتصــادی بــرای ســالمندان در ســال  6/7 ،1383درصــد
گـزارش شــده اســت کــه در ســال  1388بــه  33/6درصــد
رســیده اســت .همچنیــن وضعیــت اقتصــادی متوســط
ســالمندان کــه در ســال 61/9 ،1383درصــد بدســت آمــده
بــود بــه 41/3درصــد در ســال  1388رســید .کــه ایــن
تفــاوت بــر اســاس آزمــون کای اســکوئر معنــیدار بــود
(( )P≤0.0001نمــودار یــک) .
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)884 (100
)362 (41

)165 (18/7
)145 (16/4
)282 (31/9
)884 (100

)297 (33/6

)365 (41/3

0/0001

)172 (19/5
)50 (5/7

)884 (100

بــر مبنــای ســواالت انجــام شــده  12/6درصــد
ســالمندان در ســال  1388و  16 /6درصــد آنــان در ســال
 1383هرگــز بــرای گذرانــدن اوقــات ف راغــت خــود بــه
س ـراغ دوســتان خــود نرفتهانــد ،درحالیکــه  35/4درصــد
آنــان در ســال  1388و  21/7درصــد آنــان در ســال 1383
بی ــش از یــک بــار در هفتــه وقــت خ ــود را بــا دوستانشــان
گذراندهاند(جــدول  .)2بی ــن گذرانــدن وقــت بــا دوســتان
در ســال  1388و  1383بــر اســاس آزمــون کای اســکوئر
تفــاوت معنــادار وجــود داشــت (.)P≤0.0001
در مجمــوع  34/4درصــد ســالمندان در ســال 1388
از رفتــن بــه پــارک بــرای گــذران اوقــات ف راغــت خــود
اســتفاده نمــوده بودنــد در حالیکــه ایــن می ـزان در ســال
 1383حــدود  26/8درصــد بــود و بطــور کلــی بیــن
اســتفاده از پــارک در ســال هــای  1388و  1383بــه عنــوان
گــذران اوقــات ف راغــت بــر اســاس آزمــون کای اســکوئر
تفــاوت معنــیداری وجــود داشــت (( )P=0.0173جــدول
 .)2در ســال  97/5 ،1388درصــد ســالمندان هرگــز از
ســینما بــه عنــوان وســیلهای بــرای گذرانــدن اوقــات
ف راغــت اســتفاده نکردنــد در حالیکــه ایــن رقــم در ســال
 92/9 ،1383درصــد بــود (( )P=0.0001جــدول شــماره .)2
گذرانــدن وقــت بــا خانــواده یکــی دیگــر از ســئواالت
بــود کــه  32/9درصــد ســالمندان بیــش از یــک بــار،
 33/4درصــد آنــان یــک بــار و  28/5درصــد آنــان کمت ــر
از یــک بــار از وقــت خ ــود در هفتــه را بــا خانــواده خــود
م یگذراندنــد کــه مجموعــا ارتباطــات خانوادگــی در
حــدود  93درصــد آنــان مشــاهده م یشــد و ایــن مقادی ــر
در ســال  1383بــه ترتیــب  44/4 ،31/7و  21/8درصــد
بــود کــه ایــن مقــدار نیــز مجموعــا  95درصــد آمــار را
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نمودار یک :بررسی مقایس های وضعیت اقتصادی سالمندان در سال  1383و 1388

تشــکیل م ـیداد کــه ایــن تفــاوت نی ــز ب ــر اســاس آزمــون
کای اســکوئر معنــا دار بــود(( )P=0.0435جــدول .)2
ب ــر مبنــای دادههــای بدســت آمــده در ســال 9/6 ،1388
درصــد از ســالمندان هرگــز از مس ــافرت بــه عنــوان وس ــیله
ای ب ـرای گــذران اوقــات ف راغــت اســتفاده نک ــرده بودنــد در
حالیکــه بقیــه آنــان ( 90/4درصــد) حداقــل یکبــار در
ســال بــه مســافرت رفتــه بودنــد .ولــی در ســال ،1383
 87/9درصــد حداقــل یکبــار بــه مســافرت رفتــه بودنــد
(( )P<0.0001جــدول .)2
جــدول شــماره  3و نمــودار  2وضعیــت رضایــت
از زندگــی از نظــر خــود ســالمند را نشــان مــی دهــد.
دربیــن متغیرهــای مــورد مطالعــه در ایــن قســمت
احســاس پ رانــرژی بــودن توســط  74درصــد افــراد در
ســال  1388گ ـزارش شــده بــود در حال ــی کــه در ســال
 1383ایــن مقــدار  82/2درصــد گـزارش شــد (.)P<0.0001
بقیــه مــوارد کــه بــر مبنــای آزمــون  tمــورد مطالعــه
ق ـرار گرفتنــد ،عل ــی رغــم بعض ــی تغیی ـرات از نظ ــر آمــاری
معنــا دار نبــود.
رابطــه بیــن وضعیــت اقتصــادی و رضایــت از زندگــی
در ســالمندان در جــدول شــماره  4نشــان داده شــده
اســت .بــر مبنــای نتایــج بدســت آمــده در ســال 1388
ســالمندان بــا وضعی ــت اقتصــادی بهت ــر در خط ــر کمتری
ب ـرای عــدم رضایــت از زندگ ــی ق ـرار داشــته انــد .همی ــن
رابطــه در ســال  1388نی ــز مشــاهده شــده اســت.

بحث
مطالعــه اخی ــر بــه صــورت یــک مطالعــه مقطع ــی در
زمینــه وضعی ــت اقتصــادی اجتماع ــی ســالمندان انجــام
شــده اســت و نتایــج حاصــل بــا نتایــج موج ــود از مطالعــه

ســال  1383مقایســه گردیــده اســت .مطالعــه حاضــر
هــم جهــت بــا مطالعــات دیگ ــر نشــان داد کــه جمعی ــت
ســالمندی در منطقــه مــورد مطالعــه در حــال افزایــش
اســت و ایــن افزایــش بیشــتر در گ ــروه هــای ســنی60-69
ســال بــه چشــم م ــی خــورد [ .]2،16همچنی ــن نس ــبت
جمعیــت در گــروه هــای ســنی بــاالی  70ســال بــه
نس ــبت بس ــیار کم ــی کاهــش یافتــه اســت .از آنجائ ــی که
ســازمان جهان ــی بهداشــت جمعی ــت ســالمندی را بــه ســه
گ ــروه ســالمند جــوان ( 60-70ســال) ،ســالمند پی ــر(–80
 70ســال ) و ســالمند ســالمند یــا ســالخورده ( بــاالی 80
ســال) تقس ــیم نمــوده اســت ( )17افزایــش بــاالی جمعیت
در گ ــروه ســالمند جــوان بــه نس ــبت گ ــروه ســالمند پیر و
در گ ــروه ســالمند پی ــر نس ــبت بــه گروه ســالمند ســالمند
یــا ســالخورده م ــی توانــد نشــان دهنــده رس ــیدن مــوج
افزایــش جمیعــت از گــروه هــای غیــر ســالمندی بــه
ســالمندان رس ــیده و در حــال گس ــترش بــه گ ــروه هــای
ســالمندتر جامعــه م ــی باشــد.
بــر مبنــای مطالعــه انجــام شــده ســطح تحصیــات
ســالمندان از ســال  83بــه  88رشــد زیــادی بخصــوص
در گــروه کمتــر از دبیرســتان پیــدا کــرده اســت .هــر
چنــد کــه ایــن افزایــش در مقاطــع دبیرســتان و دیپلــم
و همچنیــن تحصیــات دانشــگاهی نی زبــه چشــم مــی
خــورد لیکــن اهمیــت آن در گــروه اول بــاال تــر اســت
زیــرا نشــان مــی دهــد کــه بــه طــور متوســط ســطح
تحصیــات ســالمندان نســبت بــه ســالهای قبــل
افزایــش داشــته اســت .ایــن موضــوع کــه م ــی توانــد بــه
دلی ــل ورود یــک گ ــروه جدیــد (گ ــروه  5ســاله بی ــن 60
تــا  65ســال) در ســال  1388بــه نســبت ســال 1383
بــه هــرم جمعیــت ســالمندان و باالتــر بــودن ســطح
ســواد آنــان بــه نســبت گــروه قبــل باشــد ،مــی توانــد
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جدول  .2وضعیت گذران اوقات فراغت در سالمندان ساکن پایگاهای  4و  5شهری شهرستان گرگان در سال های  1383و 1388
اوقات فراغت
گذراندن وقت با دوستان
هرگز

کمتر از یک بار در هفته
یک بار در هفته

بیشتر از یک بار در هفته
رفتن به پارک
هرگز

کمتر از یک بار در هفته
یک بار در هفته

بیشتر از یک بار در هفته
اظهار نشده

رفتن به سینما
هرگز

کمتر از یک بار در هفته
یک بار در هفته

بیشتر از یک بار در هفته
اظهار نشده

گذراندن وقت با خانواده
هرگز

سال 1383

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

Chi-squar
)(P-value

)52 (16/6

)111 (12/6

<0.0001

)107 (33/8
)88 (28

)69 (21/6
)227 (73/2
)66 (21/3
)10 (3/2
)7 (2/3
5

)288 (92/9
)19 (6/1
)2 (0/7
)1 (0/3
5

)16 (5/1

کمتر از یک بار در هفته

)68 (21/8

بیشتر از یک بار در هفته

)99 (31/7

یک بار در هفته
اظهار نشده

رفتن به مسافرت
هرگز

کمتر از یک بار در سال
یک بار در سال

بیشتر از یک بار در سال
اظهار نشده

)129 (41/4
3

)38 (12/1

)39 (12/5

)236 (75/4
)0 (0
2

پی شبین یکننــده درخواســتهای باالتــر ســالمندان در
ســالهای آینــده و همچنی ــن زمینــه مناســب ب ـرای آموزش
آنــان باشــد .نس ــبت ســطح تحصی ــات ســالمندان در ایــن
مطالعــه نس ــبت بــه بعض ــی مطالعــات دیگ ــر [ ]11,18از
ســطح باالتــری برخــوردار بــود کــه بــه نظــر م یرســد
ایــن موضــوع م یتوانــد بــه دلیــل جمعیــت شــهری
مــورد پوشــش مطالعــه باشــد کــه نس ــبت بــه مطالعــات
دیگ ــر کــه در ســطح روســتا انجــام شــده اســت از ســطح
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سال 1388

)288 (32/6

)172 (19/5
)313 (35/4
)580 (65/6

)205 (23/2

0.017

)53 (6

)46 (5/2
0

)862 (97/5
)12 (1/4

0.0001

)6 (0/7

)4 (0/4
0

)46 (5/2

)252 (28/5

0.043

)295 (33/4

)291 (32/9
0

)85 (9/6

<.0001

)203 (22/9
)359 (40/6

)237 (26/8
0

باالت ــری برخــوردار م یباشــد در حالیکــه بــا بعض ــی دیگ ــر
از مطالعــات همخوانــی دارد [.]8,19
حــدود یــک ســوم ســالمندان در جمعیــت مــورد
مطالعــه بــدون همســر و دو ســوم آنــان دارای همســر
بودنــد .ایــن میــزان بــا نســب تهای بدســت آمــده در
مطالعــات دیگــر همخوانــی داشــت [ .]4,19-21کاهــش
جمعی ــت ســالمندان متاهــل از حــدود  80درصــد بــه 70
درصــد م یتوانــد نشــاندهنده آن باشــد کــه جمعیــت
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نمودار دو :وضعیت رضایت از زندگی در سال  1383و 1388
جدول  .3وضعیت رضایت از زندگی در پایگاههای  4و  5شهری شهرستان گرگان در سالهای  1383و 1388
سال 1383

سال 1388

)285 (90/5

)815 (92/2

بلی

رضایت از زندگی
رفتار خوش

احساس شادی
پر انرژی بودن

احساس تنهایی
تعداد کل

بلی

)266 (84/4

T-test
)(P-value
0.34

)768 (86/9

)268 (85/1

0.28

)722 (81/6

)259 (82/2

0.17

)654 (74

)106 (33/6

0.01

)259 (29/3

)315 (100

0.15

)844 (100

جدول  .4رابطه بین وضعیت اقتصادی و رضایت از زندگی در پایگاههای  4و  5شهری شهرستان گرگان در سالهای  1383و 1388

بد

متوسط
خوب

خیلی خوب
تعداد کل

سال 1383

تعداد (مورد)

Odds Ratio
) (95 % confidence interval

تعداد
(مورد)

)13(17

Reference

(150)289

)89(187
)24(59

)16(38

)142(301

)0/28 (0/09-0/89
)0/21 (0/06-0/73

)0/22 (0/06-0/82

ســالمندان تنهــا در حــال افزایــش اســت و ایــن موضــوع
هــر چنــد کــه از متوســط کشــوری پایی نتــر م یباشــد

(146)275
(55)134

(59)186

)410(884

سال 1388
Odds Ratio
(95 % confidence
)interval
Reference
)1/05 (0/75-1/46
)0/65 (0/43-0/98

)0/43 (0/29-0/63

[ ]16لیکــن بــا توجــه بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی
در کشــور دارای اهمیــت خــاص اســت کــه م یتوانــد
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موضوعــی بــرای مطالعــات تکمیلــی قــرار گیــرد.
اکثریــت ســالمندان جامعــه مــورد پژوهــش (93
درصــد درســال  83و  63درصــد در ســال  )88دارای
منــزل مس ــکونی شــخصی بودهانــد .ه ــر چنــد کــه ایــن
می ـزان در مطالعــات دیگ ــر نی ــز مــورد تحقی ــق و تایی ــد
ق ـرار گرفتــه اســت [ ]21لیکــن بــا توجــه بــه جمعی ــت
روســتایی مــورد پژوهــش در آن مطالعــه و همچنیــن
بــاال بــودن ایــن می ـزان در ســال  1383نس ــبت بــه می ـزان
کشــوری کــه  67/5درصــد بدســت آمــده اســت [ ]1نشــان
م یدهــد کــه نس ــبت بــه دســت آمــده ب ـرای ســالمندان
دارای منــزل مس ــکونی در ســال  88بیشــتر بــه واقعی ــت
نزدیــک اســت و م یتــوان گفــت کــه حــدود  63درصــد
از ســالمندان در حــال حاضــر دارای منــزل مســکونی
شــخصی م یباشــند.
میــزان اســتفاده ســالمندان از تلفــن همــراه در ســال
 1383بــه می ـزان حــدود هفــت درصــد بــوده اســت کــه
ایــن می ـزان در ســال  1388بــه حــدود  38درصــد رس ــیده
اســت  .ایــن میــزان بــا توجــه بــه رواج مصــرف تلفــن
همــراه در جامعــه و کاهــش بهــای خریــد م یتوانــد
نشــاندهنده نفــوذ اســتفاده از ایــن وس ــیله ارتباط ــی در
جامعــه مخصوصــا در بیــن ســالمندان باشــد.
از ســالمندان مــورد مطالعــه در ســال 46/3 ،1383
آنــان از محــل بازنشس ــتگی خــود درآمــد داشــتند و 27/3
درصــد آنــان نیــز بــه کار بعــد از بازنشســتگی مشــغول
بودنــد در حالیکــه ایــن میــزان در ســال  1388بــه 41
درصــد و  18/7درصــد کاهــش پی ــدا ک ــرده بــود .ســتاری
در مطالعــه بررســی وضعیــت اجتماعــی و ســامت
ســالمندان روســتایی بــا رویکــرد طــرح توانمندســازی
روســتایی ایــن می ـزان را حــدود  59درصــد بدســت آورد،
لیکــن فقــط یــک درصــد آنــان از طریــق بازنشســتگی
درآمــد داشــتند کــه بــا توجــه بــه جمیعــت و منطقــه
جغ رافیایــی مــورد مطالعــه کــه در بخــش کوارئیــم
شهرســتان اردبی ــل و در بخــش روســتایی بوده اســت []21
ایــن تفــاوت قابــل توجی ــه اســت .آمــار بدســت آمــده در
مطالعــه حاض ــر بــا آمــار کشــوری کــه  61درصــد م ــردان
ســالمند را دارای اســتقالل اقتصــادی نشــان داده اســت
همخوانــی دارد [ .]17,22همچنیــن میــزان ســالمندانی
کــه محــل درآمــد مشــخصی نداشــتند از  18/4در ســال
 1383بــه  31/9درصــد در ســال  1388افزایــش پیــدا
ک ــرده بــود و ایــن بــدان معناســت کــه می ـزان ســالمندانی
کــه نیازمنــد کمکهــای دیگ ـران جهــت تامی ــن زندگ ــی
خــود م یباشــند بــه میــزان  13/5درصــد افزایــش پیــدا
ک ــرده اســت .
وضعیــت اقتصــادی ســالمندان در مطالعــه حاضــر
کاهــش  20درصــدی را بــه نســبت وضعیــت آنــان در
ســال  1383نشــان م یدهــد .بــا توجــه بــه کاهــش
می ـزان مالکی ــت خانــه مس ــکونی و زمی ــن جهــت ســاخت
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منــزل مس ــکونی در ســال  1388بــه نس ــبت ســال 1383
ایــن میــزان هشــدار آمیــز بــه نظــر م یرســد .صابریــان
و همــکاران در مطالعــه خــود تحــت عنــوان بررســی
وضعی ــت اقتصــادی ،اجتماع ــی ،بهداشــتی و نحــوه گــذران
اوقــات ف راغــت ســالمندان ســاکن در مناطــق شــهری
در شــهر ســمنان در ســال ]4[ 1380بــه ایــن نتیجــه
رس ــیدهاند کــه اکث ــر ســالمندان دارای وضعی ــت اقتصــادی
متوســط هســتند کــه ایــن نتیجــه بــا نتایــج بدســت
آمــده در مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد .همچنیــن
آنــان معتقدنــد کــه بــا بــزرگ شــدن فرزنــدان ،مخــارج
و هزینههــای خانــواده شــامل هزینههــای تحصیــات
دانشــگاهی ،ازدواج ،هزینههــای درمــان ،بیمارهــای
خــود و همســر ســالمند م یتوانــد ایــن وضعیــت را
بدت ــر نمایــد .یاب ــروف و گوردی ــس در مطالعــه خــود بــه
بررس ــی رابطــه بی ــن وضعی ــت اقتصــادی و م ــرگ و می ــر
درآمریــکا پرداختــه و نتیجــه گرفتهانــد کــه پایی ــن رفتــن
وضعی ــت اقتصــادی م یتوانــد می ـزان م ــرگ را در زمانیکــه
در تمامــی علــل مــورد بررســی قــرار م یگیــرد افزایــش
دهــد [.]23
گــذران اوقــات ف راغــت از موضوعاتــی بــود کــه در
پژوهــش حاض ــر مــورد بررس ــی ق ـرار گرفــت .ایــن موضــوع
م یتوانــد نشــانهای از ارزشــهای اجتماعــی ،روابــط
خانوادگ ــی و امکانــات تفریح ــی موج ــود در کشــور باشــد.
درجمعیــت مــورد مطالعــه در ســال  1383بیشــترین
میــزان گــذران اوقــات ف راغــت بــا دوســتان بــه صــورت
کمت ــر از یــک بــار در هفتــه (بــه معنــای ه ــر دو یــا چنــد
هفتــه یکب ــار) و بــه مقــدار  33/8درصــد بــود درحالیکــه
ایــن میــزان در ســال  1388بــه صــورت بیشــتر از یــک
بــار در هفتــه (بــه معنــای دو یــا چنــد بــار در هفتــه) و
بــه مقــدار  35/4درصــد بــوده اســت .می ـزان گــذران وقــت
بــا دوســتان در مطالعــه صابریــان و همــکاران بطــور کل ــی
و نــه بــه صــورت تفکیک ــی  69/1درصــد محاس ــبه شــده
اســت [ .]4بیشــترین زمــان گــذران وقــت بــا خانــواده در
ســال  1383بــه صــورت یــک بــار در هفتــه و بــه می ـزان
 41/4درصــد بــود .ایــن میــزان در ســال 33/4 ،1388
درصــد بــود کــه عل یرغــم کاهــش بــه می ـزان  8درصــد
همچنــان بیشــترین میــزان را بــه خــود اختصــاص داده
بــود .درصورتیکــه گــذران وقــت بــا خانــواده را بــه صــورت
یــک متغی ــر کل ــی در نظ ــر بگیریــم ایــن روش  94/9درصد
در ســال  1383و  94/8درصــد در ســال  1388م یباشــد
کــه بــا میــزان بدســت آمــده در مطالعــات دیگــر کــه
 81/5درصــد گــزارش شــده اســت [ ]20همخوانــی دارد.
در ســال  1383درصــد ســالمندانی کــه اظهــار نمــوده انــد
کــه هرگــز بــه مســافرت نم یرونــد  12/1درصــد بــود
در حالیکــه ایــن میــزان در ســال  1388بــه  9/6درصــد
کاهــش پیــدا نمــود .بقیــه ســالمندان اظهــار نمودنــد
کــه بــه صــورت کمت ــر از یــک بــار ،یــک بــار و بیشــتر
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از یــک بــار در ســال بــه مســافرت م یرفتهانــد .ایــن
می ـزان در مطالعــه دیگ ــر کــه بــه بررس ــی گــذران اوقــات
ف راغــت در ســالمندان ای رانــی ،ســالمندان ای رانــی مقیــم
ســوئد و ســالمندان ســوئدی پرداختــه اســت  49درصــد
در ســالمندان ای رانــی مقیــم ســوئد و  42/2درصــد در
ســالمندان ســوئدی بدســت امــده اســت [ .]20بــه نظ ــر
م یرســد ایــن اختــاف بیشــت ربه دلیــل تفاوتهــای
ســاختاری زندگ ــی ســالمندان و تس ــهیالت ف راهــم شــده
در محــل ســکونت و هزینههــای مســافرت باشــد.
نگاه ــی کل ــی بــه روش هــای مــورد اســتفاده ســالمندان
در گــذران اوقــات ف راغــت نشــان مــی دهــد کــه روابــط
خانوادگ ــی نقــش مهم ــی در گــذران اوقــات ف راغــت آنــان
دارد بناب رایــن بــرای ب رنامهریــزی هــای آینــده بایــد ایــن
موضــوع مهــم مــورد بررس ــی ق ـرار گی ــرد و ب ــر مبنــای آن
ب رنامــه ریــزی صــورت پذی ــرد.
در هــر دو مطالعــه ســالهای  1383و  1388رضایــت
از شــرایط زندگــی کــه یــک احســاس درونــی اســت و
بــه متغیرهــای متعــدد اجتماعــی ،اخالقــی ،خانوادگــی،
اقتصــادی و مســائل مشــابه بســتگی دارد نیــز مــورد
بررســی قــرار گرفــت .در ســال  92/2 ،1388درصــد
ســالمندان از زندگ ــی خ ــود راض ــی بودنــد و ایــن می ـزان در
ســال  90/5 ،1383درصــد بــود .در ســواالت م ربــوط بــه
رضایــت از زندگــی 82/2 ،درصــد از ســالمندان در ســال
 1383و  74درصــد آنــان در ســال  1388احس ــاس پ ران ــرژی
بــودن م یکردنــد کــه ایــن تغیی ــر از نظ ــر آمــاری معنــادار
بــود .رضایــت از زندگــی ســالمندان چــه درســال 1383
و چــه در ســال  1388بــا وضعیــت اقتصــادی آنــان در
ارتب ــاط بــود بــه نوع ــی کــه بــا بهب ــود وضعی ــت اقتصــادی،
رضایــت آنــان از زندگ ــی نی ــز افزایــش پی ــدا م یک ــرد .ایــن
موضــوع م یتوانــد نشــان دهنــده آن باشــد کــه ف راهــم
آوردن شــرایط اقتصــادی بهتــر بــه اشــکال مختلــف از
جملــه حقــوق بازنشس ــتگی ،حمایتهــای درمان ــی و موارد
مشــابه م یتوانــد بــه افزایــش رضایــت آنــان از زندگــی
منج ــر شــود .همچنی ــن ایــن موضــوع م یتوانــد نشــانهای
از اثــر بهبــود وضعیــت اقتصــادی کلــی کشــور در ایــن
دوره  5ســاله ،تاثی ــر آموزشهــای عموم ــی ســالمندان کــه
در اســتان حــال اج راســت و تاثی ــر افزایــش ســطح ســواد
ســالمندان در ایــن ســالها باشــد .از آنجائیکــه مطالعــات
دیگ ــر فقــط بــه صــورت کل ــی بــه رضایــت ســالمندان از
زندگــی پرداختــه بودنــد امــکان مقایســه بــا مطالعــات
دیگ ــر ف راهــم نشــد.
مطالعــه حاض ــر دارای نقــاط ق ــوت و ضعف ــی بــود کــه
اشــاره بــه آنهــا م یتوانــد مــا را در ارزشــیابی تحقیــق و
رفــع ان در مطالعــات بعــدی کمــک نمایــد .بــا توجــه بــه
حجــم نمونــه مناســب ،مطالعــه حاض ــر از قــدرت کاف ــی
( )powerبرخــوردار بــود .ایــن مطالعــه اولی ــن مطالعــه
بررســی وضعیــت ســالمندان در اســتان گلســتان اســت

و م یتوانــد بــه عنــوان یــک پایلــوت بــرای مطالعــات
بعــدی در ســطح شهرســتان و اســتان مــورد توجــه ق ـرار
گیــرد .امــا ایــن پژوهــش محدودیتهایــی نیــز داشــت
کــه م یبایــد در مطالعــات بعــدی مــورد توجــه قــرار
گرفتــه و رفــع شــود .منطقــه تحــت پوشــش مطالعــه یک
منطقــه کوچــک در شهرســتان اســت کــه قــدرت تعمی ــم
پذی ــری مطالعــه را کاهــش م یدهــد .همچنی ــن جمعآوری
دادههــا بــه صــورت خوداظهــاری انجــام شــده اســت کــه
بــا توجــه بــه مشــکالت ارتباط ــی بین پرسشــگر و پرســش
شــونده ،ســن پرســش شــونده ،تابوهای موجــود در جامعه
و مســائل متعــدد فرهنگــی م یتوانــد مشــکالتی را در
صحــت و یگانگــی دادههــای جمــعآوری شــده ایجــاد
نمایــد .دیگ ــر آنکــه بــا توجــه بــه عــدم امــکان تفکی ــک
دادههــای جم ـعآوری شــده ب ــر مبنــای جن ــس در ســال
 1383عل یرغــم آنکــه ایــن دادههــا در ســال  88چنیــن
قابلیت ــی را داشــتند لیکــن مقایس ــه در ایــن دوســال ب ــر
مبنــای جن ــس امکانپذی ــر نب ــود و در صورتیکــه امــکان
ایــن کار وجــود داشــت م یتوانس ــت بــه قــدرت مطالعــه
بیافزایــد.

نتیج هگیری نهایی
بــا توجــه بــه نامناســب ت ــر شــدن وضعی ــت اقتصــادی
ســالمندان ،کاهــش امــکان مســافرت آنــان در طــول
ســال از طرفــی و افزایــش معاشــرت آنــان بــا دوســتان
و افزایــش م راجعــه انــان بــه پارکهــا از ســوی دیگــر،
احســاس رضایــت ســالمندان از زندگــی کاهــش یافتــه
و بــه ب رنامهریــزی مناســبتری بــرای افزایــش امکانــات
مــورد نیــاز آنــان نیــاز م یباشــد.

تشکر و قدردانی
نویســندگان مقالــه نهایــت تشــکر خــود را از ســرکار
خانــم دکت ــر خدیجــه ک ــردی مدی ــر محت ــرم گروه ســامت
خانــواده مرکــز بهداشــت اســتان گلس ــتان و س ــرکار خانــم
حاج ــی اب راهیم ــی مس ــئول محت ــرم ب رنامــه رابطی ــن مرکز
بهداشــت اســتان بــه دلیــل مساعدتهایشــان در انجــام
ایــن مطالعــه اعــام م یدارنــد.
همچنیــن از ریاســت محتــرم مرکــز بهداشــت
شهرســتان گــرگان (جنــاب آقــای دکتــر قزلســفلی)،
مســئول محتــرم رابطیــن بهداشــت مرکــز بهداشــت
شهرســتان گ ــرگان (س ــرکار خانــم مرحمت ــی) ،مس ــئولین
محت ــرم م راکــز  4و  5شــهری شهرســتان (س ــرکار خانــم
دکتــر خانــدوزی و آقــای دکتــر ســلطانی) ،مســئولین
رابطیــن بهداشــت پایــگاه هــای  4و  5شــهری گــرگان
(س ــرکار خانــم نــادری و س ــرکار خانــم ســاوری) تقدی ــر و
تشــکر بــه عمــل م یآیــد.
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ABSTRACT
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.
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