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Objectives With increasing life expectancy, aging in Iran becomes more feminine. This study aimed to 
prioritize the criteria affecting the health of Iranian elderly women.
Methods & Materials In this descriptive-analytical study, factors affecting the health of the elderly 
women, with the opinion of 20 health-policy and health services management experts employed in 
governmental and non-governmental organizations, were approved. In the second phase, the weight 
and rank of these criteria were calculated and analyzed using Hierarchical Analysis Process. Excel 
software was used to analyze data.
Results The analysis showed that the individual factor is the most important in terms of factors affecting 
the health of elderly women. In terms of the type of interventions, the provision of preventive health 
services, in terms of decision-making, executive interventions at the queue level, in terms of planning, 
integrated approach, and continuous planning with the participation of public and private sectors were 
ranked first.
Conclusion Given the influence of the previous periods of life on healthy elderly, decision-makers should 
prioritize preventive services in all periods of life regarding age and gender context. Interventions should 
be presented with an integrated approach with continuous planning at the levels of government, orga-
nization, and queue, as well as with the participation of both public and private sectors. The existence 
of an information management system, supervision, and evaluation, provides the ground for continu-
ous feedback and improvement of programs. Therefore, it is recommended that the government play a 
more significant role in ensuring the health of the elderly. 
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W
Extended Abstract

Introduction

ith higher life expectancy and less 
death in women, Iran’s aging has be-
come feminized, which is threatened 
by mismanagement of the health care 
system [1]. The difference in econom-

ic, social, demographic, and health indicators in elderly 
women shows that the health of elderly women is the 
result of individual biological, social, political, and cul-
tural factors. Governmental and non-governmental policy 
makers and planners should use approaches such as life 
span, gender, age, and determinants of health and safety 
that should cover all periods of women’s lives [2].

The last decade of aging programs has often lacked an in-
tegrated inter-departmental strategic approach and a gen-
der approach. The study aimed to prioritize “indicators af-
fecting the health of aging Iranian women” [3, 4] so   that 
policymakers and planners at different levels can choose 
the best options for managing integrated, integrated, and 
continuous services and the necessary priority and a p-
propriateness in allocating resources (financial, physical, 
equipment, human resources training, etc.).

Methods

This descriptive-analytical study with applied purpose 
was conducted in 2020. The analytical hierarchy process 
(AHP) ranked “indicators effective in the elderly wom-
an’s health.” The hierarchical analysis method allows 
decision-makers and planners to make better choices by 
converting mental concepts into measurable quantities. 
Data collection was done in a consolidated manner (quali-
tative and quantitative), structured interview, targeted se-
lection of experts, and data analysis with Excel software.

The AHP was carried out in 7 steps:

1. Hierarchical decision tree design at four levels: 1) aim 
(elderly women’s health), 2) effective factors (individual, 
family, social and religious, and spiritual factors), 3) de-
cision factors (implementation and planning), 4) model 
Implementations: (case or integrated approach) - (public 
or private or collaborative approach) - (discrete planning 
or continuous planning with monitoring, continuous eval-
uation with feedback) (Figure 1). 

2. Twenty experts completed a paired comparison ma-
trices questionnaire of criteria and options with Likert rat-
ing, education in women’s health and geriatrics, and at 

least 5 years of service experience in decision-making, 
planning, etc. AHP method is performed with 5 to 20 ex-
perts.

3. Validity and reliability of questionnaires and answers 
by calculating the inconsistency rate (the inconsistency 
rate is less than 0.10).

4. Unweighting and normalizing:
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Results

Based on the final weight of the elements and options of 
the health model for elderly women, the decision priori-
ties are as follows:

1. The level of decision factors: Among the four factors 
affecting the health of elderly women, individual factors 
include biological status, ability status, and lifestyle; it is 
the priority, and its ratio to other factors is 2. It means 
that in the requirements of planning and implementation 
(specialized composition of the decision-making team, 
allocation of financial resources, human resources, physi-
cal and programmatic infrastructure, number of programs 
and activities, etc.), the contribution of individual factors 
is twice as much as other factors.

2. The level of the decision elements: The implementa-
tion option, including preventive interventions, diagnosis 
and treatment, rehabilitation, and palliative medicine) is 
the priority and its importance ratio to research and devel-
opment is 2 times. Prevention is the first priority among 
the implementation elements, and its ratio to other ser-
vices is 3. In terms of decision-making and implementa-
tion requirements, preventive measures in life periods for 
individual, family, and social influencing factors, religion, 

and spirituality should be 3 times more than other diagno-
sis and treatment interventions and palliative medicine. In 
the component of the planning level, according to the ex-
perts, in the current situation, the government’s entry into 
the issue of aging has the priority, and it is necessary to 
take responsibility and play a role three times more than 
the organization (micro) and the service provider (meso, 
macro

3. The level of implementation models: this level of 
three implementation models: 1- a single-specialist ap-
proach means solving problems according to the case, as 
opposed to an integrated approach; 2- the state implemen-
tation method versus implementation by the private sec-
tor or as Participatory; 3- The planning method is formed 
in the form of n discrete steps in contrast to continuous 
(permanent) planning+IT along with feedback (analysis-
correction).

The integrated approach is preferable to the case plan-
ning method in dealing with decision-level criteria (exec-
utive and planning interventions) and influencing factors 
in the health of elderly women. The joint participation 
of the public and private sectors in decision-making and 
implementation is preferred over the option of the mo-
nopoly of the public sector or complete handing over to 

Figure 1. Hierarchical decision tree
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the private sector. The method of continuous planning 
along with the information management system (IT), 
which continuously and regularly analyzes and evaluates 
the results, and if any errors and deviations are observed 
from the feedback received, the planning is corrected im-
mediately; the first one is preferred.

Discussion

It is necessary to focus future programs on old age. 
Comprehensive and integrated management with a gen-
der approach and attention to the difference in needs and 
effective factors in elderly women’s health is necessary. It 
is required for policymakers and planners at the decision-
making levels (macro, meso, micro) to provide health and 
support services with the priority of prevention following 
the needs of life stages and not only in old age but in an 
integrated departmental and inter-departmental manner. 
Individual factors are the most critical factors in the health 
of elderly women; therefore, health interventions should 
focus on individual factors with a preventive approach. 
Active involvement of the government at all levels is nec-
essary. It is essential to increase the participation of the 
private sector, the level of coverage, and the variety of old 
age services. The method of continuous planning, moni-
toring, analysis, permanent improvement, information 
system network, and targeted interventions, according to 
the weight and importance of the factors, accelerates the 
health goal in old age.
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اهداف با افزایش امید به زندگی، سالمندی در ایران زنانه می شود. این مطالعه با هدف اولویت بندی شاخص های مؤثر بر سالمت سالمندی 
زنان ایرانی انجام شده است.

مواد و روش ها در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر شاخص ها و عوامل اثرگذار بر سالمت سالمندی در زنان، با نظر بیست نفر از خبرگان 
سیاست گذاری سالمت و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شاغل در سازمان های دولتی و غیردولتی مورد تأیید قرار گرفت. در مرحله 
دوم وزن و رتبه این شاخص ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه و تحلیل شد. برای تجزیه و حلیل داده ها از نرم افزاراکسل 

استفاده شد. 

یافته ها تحلیل نشان داد عامل فردی بیشترین اهمیت را در سطح عوامل مؤثر در سالمت زنان سالمند دارد. از نظر نوع مداخالت، 
ارائه خدمات سالمت پیشگیری؛ از نظر تصمیم گیری، مداخالت اجرایی در سطح صف؛ از نظر برنامه ریزی، رویکرد ادغام یافته و 

برنامه ریزی پیوسته با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در رتبه اول قرار گرفتند. 

نتیجه گیری با توجه به اینکه کیفیت دوره سالمندی زنان حاصل دوره های قبلی زندگی آن هاست، تصمیم گیرندگان و مدیران باید در 
بستر جنسیت و فرهنگ به خدمات پیشگیرانه در همه دوره های عمر اولویت دهند و بستر الزم برای سالمت سالمندی زنان را فراهم 
کنند. مداخالت بایستی با رویکرد ادغام یافته با برنامه ریزی پیوسته در سطوح حاکمیت و سازمان و صف و نیز با مشارکت بخش دولتی 
و خصوصی ارائه شود. وجود نظام مدیریت اطالعات، نظارت و ارزشیابی، زمینه بازخورد و اصالح دائمی برنامه ها را فراهم می کند. بنابراین 

توصیه می شود حاکمیت نقش بیشتری را در تأمین سالمت سالمندی برعهده بگیرد.

کلیدواژه ها زنان، سالمندی، سالمت، تحلیل سلسله مراتبی
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مقدمه

در  سالمندی  به سوی  گذار جمعیتی  و  عمر  طوالنی شدن 
بسیاری از کشورها حاصل بهبود مدیریت شرایط بهداشتی، درمانی، 
پیشرفت فناوری های سالمت و کاهش مرگ و میر است ]1[. از نظر 
سازمان بهداشت جهانی1، کسی که سن شصت سالگی را پشت سر 
گذاشته باشد، سالمند است ]2[. در سند ملی سالمندان کشور 
(1399) نیز هر فرد باالی شصت سال در ایران، سالمند تلقی 
می شود ]3[. در گزارش سال 2020 دپارتمان اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل2 رشد جمعیت سالمند جهان بین سال های 2020-

1950 بیش از 5 برابر بوده است ]4[. طبق پیش بینی این سازمان 
سال   65 باالی  درصد   11/7 جهان  جمعیت   ،2030 سال  در 
خواهند داشت که سال 2050 به 15/9 و در سال 2100 به 22/6 
درصد می رسد ]5[. رشد جمعیت سالمند ایران طی سال های 
2020-1950، باالتر از میانگین جهانی یعنی 6 برابر بوده است 
]4[. پیش بینی می شود در سال 2050 میالدی درصد سالمندان 
ایران به 31/2 درصد برسد و ایران جزو پیرترین کشورها و میانگین 
تعداد سالمندان آن از میانگین جهان و آسیا بیشتر شود، چنانکه از 
هر سه نفر، یک نفر سالمند باشد ]6[. شاخص سالخوردگی ایران 
طی سال های 1395-1345 بیش از 3 برابر رشد داشته و از 8/37 
به 25/38 رسیده است. در حالی که در سرشماری 1395 نسبت 
جمعیت صفر تا  14ساله ایران، 24 درصد بوده است. بدین ترتیب 
جمعیت ایران در اواخر دهه سال 1400 رو به سالمندی رفته است 
و در سال 1420 به مرحله سالمندی جمعیت می رسد و بعد از آن 
با سالخوردگی جمعیت روبه رو می شود. پیش بینی می شود نسبت 
کل وابستگی جمعیت در سال 1430 به رقم 55/1 برسد که 30/9 
درصد آن، نسبت وابستگی سالمندان (65  ساله و بیشتر) خواهد 
بود. همچنین با توجه به روند نسبت جنسی سالمندان، سالمندی 
در ایران زنانه می شود ]7[. طبق برآورد مرکز آمار ایران در سال 
1397، جمعیت سالمند (60 سال و بیشتر) ایران 10 درصد بود 
که 51 درصد آن زن بودند ]8[. گفته می شود در حال حاضر 
وضعیت جمعیت جهان به سوی انفجار جمعیت پیر زنان تغییر 

حالت داده است ]9[.

جامعه  موفقیت  یک  سالخوردگی جمعیت،  اینکه  علی رغم   
بشری و پیامد توسعه فراگیر است، اما با مدیریت نادرست، افزایش 
جمعیت سالمند یک تهدید جدی برای نظام مراقبت سالمت، 
رشد اقتصادی و توسعه پایدار می شود ]10[. بنا به تعریف سازمان 
بهداشت جهانی، سالمت فقط نبود بیماری نیست، بلکه احساس 
و  اجتماعی  روانی،  بعد جسمی،  در چهار  بودن هم زمان  خوب 
معنوی است ]11[. هرچند که اولویت ها و انتظارات از سالمت در 
سنین مختلف، متفاوت است ]12[. سازمان بهداشت جهانی هدف 

1. World Health Organization (WHO)
2. United Nations Department of Economic and Social Affairs

سالمت در سالمندی را فرایندی برای تقویت و حفظ ظرفیت 
ذاتی و توانایی های عملکردی فرد می داند ]15-13[. سالمت و 
عوامل مؤثر بر آن در زنان و مردان متفاوت است. در سال 1995 
سازمان بهداشت جهانی اعالم می کند از یک سو، سالمت زنان 
به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر عوامل فردی و خانوادگی 
اقتصادی است و از سوی دیگر، سالمت زنان بر  و اجتماعی و 
وضعیت توسعه یافتگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اثر 
می گذارد. بنابراین شاخص توسعه جنسیتی3 عنوان شاخص توسعه 
انسانی قلمداد می شود ]16[. احمدی و همکاران در مدل فرمهر 
عوامل مؤثر بر سالمت زنان در همه دوره ها را در چهار سطح 
فردی، خانوادگی، اجتماعی و زیربنایی تقسیم بندی می کند که در 
آن عامل زیربنایی، شامل گروه عوامل دین و معنویت با تأکید بر 
اسالم است و عوامل فردی و خانوادگی و اجتماعی بر روی آن قرار 
دارند ]17[. عرفانی و طایری با روش تحلیل سلسله مراتبی ضریب 

اهمیت این عوامل را در سالمت زنان به دست آوردند ]18[.

سازمان بهداشت جهانی، سالمت زنان سالمند را حاصل تأثیر 
و برآیند عوامل بیولوژیک فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
غیردولتی  و  دولتی  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  به  و  می داند 
پیشنهاد می کند چارچوب اقدام خود را بر پایه سه رویکرد طول 
تعیین کننده های  رویکرد  و  سن  و  جنسیت  زندگی،  دوره های 
آن  حاصل  که  کنند  فراهم  را  سیاست هایی  و  گذارند  سالمت 
شبکه ای از ایمنی در تمام دوره های زندگی برای رسیدن زنان به 
سالمندی موفق باشد ]19[. در رویکرد تعیین کننده های سالمت، 
سالمت سالمندان برآیند اثرات متقاطع عوامل فردی و محیطی 
در بستر جنسیت و فرهنگ است و به همان اندازه که مراقبت های 
سالمت و بیولوژی فرد بر سالمت اثر دارند، وضعیت اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و فیزیکی که فرد در آن رشد و زندگی می کند 
و به سالمندی می رسد نیز در سالمت او مؤثر است و در تعامل با 

هم هستند ]20[.

روانی  و  جسمی  سالمت  شاخص های  در  جنسیتی  تفاوت 
سالمندان قابل مشاهده است ]21[. مطالعات متعدد ایرانی تفاوت 
زنان  در  سالمت  و  جمعیتی  اجتماعی،  اقتصادی،  شاخص های 
سالمند در مقایسه با مردان سالمند را گزارش می کنند ]24-21[. 
در یک مطالعه ادعا شده است مطرودیت اجتماعی زنان به دلیل 
پایین بودن سرمایه فرهنگی و پایگاه اقتصادی اجتماعی بیشتر از 
مردان است ]25[. در گزارش رصد جهانی سالمت در سال 2019 
امید به زندگی در زمان تولد برای زنان 79/09 و امید به زندگی 
سالم 66/52 است، یعنی زنان سالمند، 12/57 سال زندگی سالم 

نخواهند داشت. این رقم در مردان 10/72 سال است ]26[

3.Gender Development Index
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زنجری مفاهیم مختلف سالمت سالمندی شامل سالمندی 
مثبت7،  سالمندی  فعال6،  سالمندی  موفق5،  سالمندی  سالم4، 
را در  کارآمد  و سالمندی  متعالی9  مولد8، سالمندی  سالمندی 
مفهوم سالمت سالمندی خوب10 جمع می کند و سیاست گذاری 
برای سالمت سالمندان را فرایندی می داند. برنامه ریزی ورود به 
سالمندی را از دوران میان سالی و برای زنان و مردان متفاوت 
می داند و معتقد است سالمندی نیاز به برنامه ریزی سلسله مراتبی 
(چند سطحی) به هم مرتبط دارد ]28 ،27[. فرزیان پور سالمت 
سالمندان را ناشی از مدیریت فرایندی سالمندی موفق، از دوران 
جوانی و میان سالی می داند ]29[. طایری سالمت سالمندی را 
مستلزم سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه در سطوح حاکمیت، 
سازمان و ارائه خدمات با رویکرد عدالت جنسیتی و سالمند محور 
می داند ]30[. هم اکنون سیاست گذاری و برنامه ریزی برای مراقبت 
سالمت سالمندان یک موضوع اخالق سالمت عمومی است که 
اخالقی و  ارزش های  بایستی  اثربخشی  تحلیل هزینه  بر  عالوه 

اجتماعی در آن مدنظر قرار گیرد ]31[. 

4. Healthy aging
5. Successful aging
6. Active Ageing
7. Positive aging
8. Productive Ageing
9. Gerotrancendence
10. Ageing well

با توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان در ایران، تمرکز 
برنامه ها در دو دهه آتی باید متوجه سنین سالمندی باشد ]3[. 
بررسی های ملی نشان می دهد حوزه های مختلف اقتصاد اعم از بازار 
کار، بازار سرمایه های فیزیکی و مالی، صندوق های بازنشستگی، 
سرمایه انسانی، مصرف و پس انداز، بودجه دولت و مهم تر از همه 
رشد اقتصادی به شدت از کهولت سن در جامعه تأثیر می پذیرد 
تعداد  افزایش  به  توجه  با  خرد،  و  کالن  در سطح  و   ]34-32[
سالمندان، سهم هزینه های بهداشت و درمان سالمندان در حال 
افزایش است ]38-33[. در ایران هنوز برنامه ریزی و تمرکز کافی در 
مورد سالمندی صورت نگرفته است و سامان دهی امور سالمندان از 
پشتوانه قانونی کافی برخوردار نیست ]39[. برنامه هایی که در دهه 
اخیر برای سالمندی انجام شده است اغلب فاقد رویکرد راهبردی و 
یکپارچه بین بخشی بوده است ]41 ،40[. با تبیین عوامل مؤثر بر 
سالمت در زنان سالمند و مشخص شدن اهمیت و برتری هرکدام 
از عوامل نسبت به هم، سیاست گذاران و برنامه ریزان در سه سطح 
حاکمیت و سازمان و ارائه دهندگان خدمت، می توانند هدف گذاری 
ترتیب دهند و منابع را مبتنی بر شواهد تخصیص دهند. با مشخص 
شدن نقش و اهمیت اثر هرکدام از سطوح تصمیم، وظیفه هرکدام 
از آن ها در یکپارچه سازی و هماهنگی خدمات در سازمان های 
متولی مشخص و قابل نظارت و ارزیابی می شود. با تعیین میزان 
اهمیت اثر انواع مداخالت مؤثر در سالمت سالمندی، تصمیم گیران 
و برنامه ریزان می توانند اولویت و تناسب الزم را در اختصاص منابع 
الزم (مالی، فیزیکی، تجهیزات، تربیت نیروی انسانی و غیره) لحاظ 
و از بین شیوه های اجرایی گوناگون، بهترین گزینه ها را انتخاب 

تصویر 1. درخت تصمیم سلسله مراتبی
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کنند. از این رو، این مطالعه با هدف اولویت بندی شاخص های مؤثر 
بر سالمت سالمندی در زنان ایرانی انجام شده است. 

روش مطالعه

در این پژوهش توصیفی تحلیلی، شاخص های مؤثر در سالمت 
سالمندی در زنان ایرانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 
رتبه بندی می شود. روش تحلیل سلسله مراتبی11 با تبدیل مفاهیم 
امکان  اندازه گیری،  قابل  مقادیر کمی  به  برداشت های ذهنی  و 
بررسی و انتخاب بهتر از بین مؤلفه های مختلف را به تصمیم گیران 
و برنامه ریزان می دهد ]43 ،42[. روش جمع آوری داده ها تلفیقی از 

روش های کیفی و کمی است. 

مرحله اول

در مرحله اول، عوامل مدل مفهومی سالمت زنان سالمند در 
مطالعه طایری و همکاران ]30[ برای بیست نفر از متخصصین و 
خبرگان حوزه سیاست گذاری و خدمات سالمت سالمندان بیان 
به عنوان  این مدل مفهومی، مفهوم سالمت سالمندی  شد. در 
هدف غایی، دربرگیرنده مفاهیم سالمندی سالم، سالمندی موفق، 
سالمندی  مولد،  سالمندی  مثبت،  سالمندی  فعال،  سالمندی 
متعالی و سالمندی کارآمد است )پیوست شماره 1(. سطح عوامل 
مؤثر شامل گروه عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی 
و عوامل زیر بنایی دین و معنویت است (جدول گروه های اصلی 
و زیر گروه ها در پیوست شماره 2). معیارهای سطح عوامل تصمیم 
شامل خدمات سالمت (پیشگیری، تشخیص، درمان، مدیریت 
بیماری، توان بخشی و مراقبت های تسکینی) و تحقیق و توسعه، 
است.  خدمت)  ارائه  سازمان،  حاکمیت،  (سطوح  برنامه ریزی  و 
گزینه های مدل اجرا شامل رویکرد موردی و رویکرد یکپارچه، 
مدیریت دولتی، خصوصی و مشارکتی قراردارد و نوع برنامه ریزی 
گسسته و برنامه ریزی پیوسته با پایش و ارزشیابی مداوم و مستمر 

با بازخورد است.

 مرحله دوم

 در این مرحله، مطالعه، وزن و رتبه شاخص ها با استفاده از 
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد. در قدم اول این مرحله، 
درخت تصمیم عوامل و معیارهای الگو ترسیم شد (تصویر شماره 
این مدل دارای سطوح هدف، عوامل مؤثر، عوامل تصمیم   .(1
اعضای  از  نفر  بیست  دوم،  قدم  در  اجراست.  الگوهای  و سطح 
هیئت علمی و افراد خبره شاغل در ستاد وزارت بهداشت و درمان 
و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، اراک، 
معاونت  و  بهزیستی  سازمان  گلستان،  خراسان شمالی،  ارومیه، 
امور زنان و خانواده سازمان ریاست جمهوری و مرکز غیردولتی 
هیچ  سلسله مراتبی  تحلیل  روش  در  شدند.  انتخاب  سالمندی 

11. Analytical Hierarchy Process (AHP)

اغلب  و  ندارد  وجود  نمونه  برای حجم  پیش زمینه ای  و  فرمول 
پنج تا بیست نفر خبره کفایت می کند ]44[. خبرگان به صورت 
هدفمند از بین کسانی انتخاب شدند که در موضوع سالمت زنان 
و سالمندی تحصیل کرده بودند و یا در بخش حداقل پنج سال 
سابقه خدمت دولتی یا غیردولتی در تصمیم سازی، برنامه ریزی، 
خبرگان  تحصیلی  رشته های  داشتند.  خدمت  ارائه  و  مدیریت 
دکتری سالمندی (سالمندشناسی، طب سالمندی و پرستاری 
سالمندی)، اپیدمیولوژی، علوم اجتماعی، بهداشت باروری، آموزش 
پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد سالمت، 
ارشد  کارشناسی  عمومی،  پزشکی  سالمت،  سیاست گذاری 
روان شناسی و آموزش مامایی بود. جدول شماره 1 مشخصات 

جمعیت شناختی خبرگان را نشان می دهد.

مقایسه  ماتریس های  پرسش نامه  نظرات،  جمع آوری  برای 
با مصاحبه  برای معیارها و گزینه ها تهیه شد. اطالعات  زوجی 
ساختار یافته حضوری و یا ارسال پرسش نامه (به دلیل محدودیت 
ناشی از کووید ـ 19) جمع آوری شد. خبرگان با استفاده از جدول 
ارزش گذاری لیکرت (جدول شماره 2)، ضریب اهمیت معیارها و 
گزینه ها نسبت به هم را با مقایسه دو به دو در ماتریس مقایسات 

زوجی اعالم کردند.

در قدم سوم اطالعات ماتریس های مقایسه زوجی در نرم افزار 
نرخ  شد.  محاسبه  وزن ها  ناسازگاری12  نرخ  و  شد  وارد  اکسل 
ناسازگاری نشان می دهد تا چه حد می توان به اولویت های حاصل 
از مقایسات زوجی اعتماد کرد. در روش تحلیل سلسله مراتبی، نرخ 
ناسازگاری، روایی و پایایی پرسش نامه را نشان می دهد. اگر نرخ 
ناسازگاری کمتر از 0/10 باشد، سازگاری مقایسات قابل قبول بوده 
و در غیر این صورت مصاحبه ها مجدد انجام می شود. در ادامه، 
عدد عناصر ماتریس های تصمیم بی وزن شد. سپس جمع سطری 
برای  شد.  نرمال سازی  در نهایت  و  بی وزن  تصمیم  ماتریس های 

بی وزن کردن از فرمول شماره 1 استفاده شد.

1.  
1
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ij m

iji

x
r j n

x
=

= =
∑

به طوری که xij=عناصر جدول مقایسه زوجی نظرات خبره و
rij=عناصر بی وزن شده جدول مقایسه زوجی نظرات خبره بود.

برای نرمال سازی کردن نظرات از فرمول شماره 2 استفاده شد.
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12. Inconsistency Ratio (I.R)
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به طوری که: ᾱi جمع سطری عناصر بی وزن شده بود. 

( 1
, 1,...,n

i ijj
a r i m

=
= =∑ )

wik=وزن نسبی عناصر تصمیم سطح k= 1,...q .k (براساس 

جدول مقایسه زوجی نظرات خبره) بود.

در قدم چهارم، به منظور رتبه بندی گزینه های تصمیم، مطابق 
فرمول شماره 3، وزن نسبی هر عنصر در هر سطح در وزن عناصر 
سطح باالتر ضرب شد. بدین ترتیب ادغام وزن های نسبی انجام شد 

و برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی آن به دست آمد.

3. 1 2 ... , (3)i i iqw w w= ∗ ∗ ∗

مقدار وزن نهایی

در قدم پنجم، برای تلفیق نظرات خبره ها از میانگین هندسی 
استفاده شد تا نتیجه نهایی حاصل شود. مناسب ترین روش برای 
این کار استفاده از میانگین هندسی است ]46 ،45[. محاسبه 

میانگین هندسی در فرمول شماره 4 آمده است.

4. 
1

1( ) , (4)p p
ij k ijkb b== Π

نیز  رتبه بندی  نتایج  نسبت  نظرات خبره ها،  تلفیق  بر  عالوه 
محاسبه شده است. محاسبه نسبت در فرمول شماره 5 نشان داده 

شده است.
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محاسبات با استفاده از نرم  افزار اکسل انجام شد.

یافته ها

نتایج تحلیل سلسله مراتبی، میزان ناسازگاری13 تمام پاسخ ها را 
کمتر از 0/1 نشان داد و سازگاری پاسخ ها تأیید قشد. جداول 

13. Inconsistency Ratio (IR)

جدول 1. مشخصات خبرگان

موضوع
محل خدمتمیانگین سابقه )سال(تحصیالتجنس

پزشک لیسانس مردزن
در سالمت کلدکتریعمومی

سالمندی
وزارت 
سازمان دانشگاهبهداشت

بهزیستی
معاونت 
امور زنان

1641514201010721تعداد

جدول 2. ارزش گذاری لیکرت

اعداد واسطه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم عبارت کالمی

2-4-6-8 9 7 5 3 1 عدد متناظر

جدول3. اولویت عوامل مؤثر بر سالمت زنان

نسبترتبهوزن نهاییعوامل مؤثر بر سالمت زنان سالمند

0/4312فردی

0/2221دین و معنویت

0/1931خانوادگی

0/1741اجتماعی
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شماره 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 وزن نهایی، رتبه و نسبت عناصر و 
گزینه ها را نشان می دهد. برای اجتناب از طوالنی شدن مقاله در 
قسمت یافته ها از آوردن وزن نسبی عناصر تصمیم به تفکیک هر 
خبره، خودداری شد و جداول تفصیلی در پیوست شماره 3 قابل 

مشاهده است. 

جدول شماره 3، نتیجه تلفیق نظر خبرگان با روش میانگین 
هندسی (وزن نهایی) برای عوامل مؤثر بر سالمت زنان سالمند 
امتیاز  باالترین  را نشان می دهد. عوامل فردی  (سطح 1 مدل) 
را کسب کرده است و در رتبه اول قرار دارد. نسبت این عامل 
به سایر عوامل 2 است. نسبت بین عوامل بدین معنی است که 
برای مثال در تخصیص میزان بودجه در انتخاب نوع تخصص 
تیم تصمیم گیری (متخصصین عوامل فردی دو نفر و متخصصین 
عوامل خانوادگی، اجتماعی و دین و معنویت هریک، یک نفر) و 
یا در انجام مداخالت، مداخالت مربوط به عوامل فردی نسبت 

دوبرابری به سایر عوامل دارد. 

جداول شماره 4، 5 و 6 وزن نهایی و رتبه عناصر سطح تصمیم 
را نشان می دهد. مطابق تصویر شماره 1 سطح تصمیم شامل دو 
سطح است: 1. مداخالت اجرایی: خدمات سالمت و تحقیق و 
توسعه است که خدمات سالمت شامل پیشگیری، تشخیص و 
درمان، توان بخشی و طب تسکینی است. 2. برنامه ریزی، شامل 

(ارائه  میکرو16  و  (سازمان)  مزو15  (حاکمیت)،  ماکرو14  سطوح 
خدمات). 

به  را  اهمیت  بیشترین  خبرگان  شماره 4،  اساس جدول  بر 
پیشگیری دادند و معتقدند مؤثرترین خدمت برای سالمندان زن 
درحال حاضر و در آینده خدمات پیشگیرانه است و نسبت آن 
سه برابر است. بدین معنی که همه ملزومات تصمیم گیری و اجرا 
(منابع مالی، نیروی انسانی، زیرساخت های فیزیکی و برنامه ای، 
تعداد برنامه و فعالیت) برای خدمات پیشگیرانه در عوامل اثرگذار 
فردی، خانوادگی و اجتماعی و دین و معنویت، می بایست سه برابر 

بقیه باشد.

نظر خبرگان درباره مقایسه اهمیت و اولویت خدمات سالمت 
نسبت به تحقیق و توسعه در جدول شماره 5 آمده است. طبق 
جمع بندی نظر خبرگان در شرایط فعلی برای مثال نسبت منابع 
مالی و منابع انسانی در مداخالت اجرایی را دو برابر تحقیق و 

توسعه در نظر می گیرند.

14. Macro
15. Meso
16. Micro 

جدول4. اولویت عوامل تصمیم، سطح اجرا )خدمات سالمت(

نسبترتبهوزن نهاییسطح تصمیم )مداخالت اجرایی(

0/6113پیشگیری

0/2221تشخیص و درمان 

0/1631توان بخشی و تسکینی

جدول5. اولویت عوامل تصمیم در سطح مداخالت اجرایی )خدمات سالمت و تحقیق و توسعه(

نسبترتبهوزن نهاییسطح تصمیم

0/6812مداخالت اجرایی

0/3221تحقیق و توسعه

جدول6. اولویت بندی معیارهای سطح تصمیم در سطح برنامه ریزی

نسبترتبهوزن نهاییسطح تصمیم )برنامه ریزی(

0/1831میکرو)صف(

0/2621مزو)سازمان(

0/5613ماکرو)حاکمیت(
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جدول 7. اولویت بندی معیارهای سطح الگوهای اجرا )گزینه اول(

نسبترتبهوزن نهاییسطح الگوهای اجرا

0/2621تخصصی

0/7413یکپارچه )ادغامی(

جدول 9. اولویت بندی معیارهای سطح الگوهای اجرا )گزینه سوم شیوه برنامه ریزی(

نسبترتبهوزن نهاییسطح الگوهای اجرا

0/2721برنامه ریزی به صورت چند مرحله گسسته
برنامه ریزی پیوسته )دائمی(+سیستم مدیریت اطالعات همراه با 

0/7313بازخورد) آنالیزـ اصالح(

 .1 شامل  برنامه ریزی  سطح  مدل،  مؤلفه های  از  دیگر  یکی 
حاکمیت؛ 2. سازمان 3. ارائه دهنده خدمت است. یافته های جدول 
شماره 6 نشان می دهد، به نظر خبرگان با توجه به شرایط فعلی، 
حاکمیت باید به نسبت 3 برابر بیشتر از سازمان و ارائه دهنده 

خدمت مسئولیت بگیرد و نقش ایفا کند.

سطح سوم مدل سالمت زنان سالمند، گزینه ها یا معیارهای 
عملیاتی است. این سطح از سه الگوی اجرا تشکیل شده است: 
1. الگوی رویکرد تخصصی (موردی) در مقابل رویکرد یکپارچه 
بخش  توسط  اجرا  مقابل  در  دولتی  اجرای  شیوه  (ادغامی)؛ 2. 
خصوصی و یا به صورت مشارکتی؛ 3. شیوه برنامه ریزی به صورت 
(دائمی)+  پیوسته  برنامه ریزی  مقابل  در  گسسته  مرحله  چند 
سیستم مدیریت اطالعات همراه با بازخورد (آنالیزـ اصالح). جداول 
شماره 7، 8 و 9 نتایج رتبه بندی گزینه های سطح الگوهای اجرایی 

درخت تصمیم را نشان می دهد. 

گزینه اول از سطح الگوهای اجرا، بررسی ارزش ترجیحی رویکرد 
تخصصی (موردی) در عوامل سالمت سالمندی زنان است. در حال 
حاضر، روش معمول برنامه ریزی و مداخالت مسائل سالمندان بر 
حسب حل مورد پیش آمده و عامل ایجاد آن است، بدون اینکه 
تعامل بین عوامل و عناصر در نظر گرفته شود. روش دیگر، نگاه 
تعاملی به رویدادها و برنامه ریزی یکپارچه در همه عناصر مؤثر در 

سالمت سالمندی است. مطابق جدول شماره 7، رویکرد یکپارچه 
و  اجرایی  (مداخالت  تصمیم  سطح  معیارهای  به  پرداختن  در 
برنامه ریزی) و عوامل اثر گذار در سالمت زنان سالمند نسبت به 

روش تک تخصصی دیدن آن ها، ارجحیت دارد. 

گزینه دوم از سطح الگوهای اجرا، موضوع مسئولیت اجرای برنامه ها 
و فعالیت های سالمت سالمندان کشور است. مطابق جدول شماره 
8 مشارکت توأم بخش دولتی و خصوصی نسبت به گزینه انحصار 
در بخش دولتی یا واگذاری کامل به بخش خصوصی، ارجحیت دارد. 

است.  برنامه ریزی  شیوه های  اجرایی،  الگوهای  سطح  آخرین 
برنامه ریزی گسسته چند مرحله ای و در مقاطع زمانی (یک ساالنه، 
دوساالنه و... چند ساالنه) تعریف می شود و مجدداً بعد از اتمام 
برنامه ریزی  می گیرد.  صورت  جدید  برنامه ریزی  معین،  زمان 
پیوسته از یک نقطه زمانی شروع می شود و در ادامه بر اساس 
بازخورد ها همراه با سیستم مدیریت اطالعات17 به طور مستمر 
و منظم تجزیه وتحلیل و ارزیابی می شود و در صورت مشاهده 
هرگونه اشکال و انحراف که از بازخورد دریافت می شود، بالفاصله 
شماره 9  جدول  مطابق  می گیرد.  صورت  اصالحی  برنامه ریزی 

ارجحیت برنامه ریزی پیوسته، بسیار زیاد است. 

17. Information Technology (IT)

جدول 8. اولویت بندی معیارهای سطح الگوهای اجرا )گزینه دوم(

نسبترتبهوزن نهاییسطح الگوهای اجرا

0/2431دولتی

0/3121خصوصی

0/4612مشارکتی
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بحث

در این مطالعه شاخص های سالمت زنان سالمند ایرانی به عنوان 
برای  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  سلسله مراتبی  الگوی  در  هدف 
عوامل  زنان سه سطح  در  به هدِف سالمت سالمندی  رسیدن 
و سطح  تصمیم گیری  عوامل  مؤثر، سطح  عوامل  شامل سطح 
الگوهای اجرا تحلیل شدند. در سطح عوامل مؤثر از بین چهار گروه 
عامل مؤثر بر سالمت سالمندی (عوامل فردی، عوامل خانوادگی، 
عوامل اجتماعی و دین و معنویت) تأثیر و اهمیت عوامل فردی 
با زیر عوامل وضعیت زیست شناختی، وضعیت توانمندی و شیوه 
زندگی در همه دوره های زندگی زنان برای تأمین سالمت دوره 
سالمندی، بیشتر از سایر عوامل است. بنابراین الزم است اولویت 
اول و تمرکز سیاست ها، برنامه ها و اقدامات اجرایی در همه دوران 
از تولد تا سالمندی بر روی این گروه از عوامل قرار گیرد و در آن 
نسبت سه برابری این عوامل در همه ملزومات تصمیم گیری و اجرا 
(تأمین منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات، برنامه های مداخالتی 
و...) لحاظ شود. این نتیجه با مطالعه السعید که در آن سالمندان 
به عنوان خبره در تحلیل سلسله مراتبی اولویت های نیاز تحقیقاتی 
مسائل  السعید  است.  مشابه  داشتند،  شرکت  سالمندی  حوزه 
سالمندان را به ترتیب در گروه عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی 
اولویت بندی می کند ]47[. اما نسبت بین عوامل را محاسبه نکرده 

است.

عوامل تصمیم، معیارهای استراتژیک در الگوی ارائه خدمات 
سالمت سالمندی هستند. بر اساس نتایج مطالعه، تصمیم گیران 
اجرایی الزم است در شرایط فعلی به جای تحقیق و توسعه، اولویت 
نخست خود را اقدامات عملی برای سالمت سالمندان زن قرار دهند. 
از بین انواع مداخالت و خدمات سالمت، برنامه های پیشگیری را 
در اولویت اول مداخله قرار دهند و آن را برای همه عوامل، اما با 
ضریب بیشتر برای عوامل فردی و در همه دوره های زندگی زنان 
اجرا کنند. بعد از خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمان و 
خدمات توان بخشی، تأمین شوند و ارتقا یابند. مطالعه نشان داد در 
وضعیت فعلی سالمت در زنان سالمند و موضوع سالمندی در ایران 
برای موفقیت مداخالت و خدمات سالمت با اولویت پیشگیری، 
ورود حاکمیت به برنامه ریزی از اهمیت بسزایی برخوردار است و 
اولویت اول است. پس الزم است سطح حاکمیت تا حصول شرایط 
مناسب در هر سه مداخله یعنی پیشگیری و تشخیص و درمان 
و توان بخشی به نسبت 3 برابر سازمان و ارائه دهنده خدمت اثر و 
نقش به عهده بگیرد. لزوم ورود حاکمیت به موضوع سالمندی با 
مطالعه مندیس18 که اهمیت ورود فعال بخش حاکمیت و دولت 
را یادآوری می کند، مشابه است ]48[. همچنین در مطالعه برد19 و 
بریجز20 آن ها به حضور هم زمان هر سه سطح حاکمیت، سازمان 

 .18
 .19
 .20

و ارائه دهنده خدمت تأکید می کنند ]50 ،49[. اما هیچ کدام از این 
مطالعات اولویت و تعیین نسبت بین سطوح را ندارند که به نظر 
می رسد شرایط و وضعیت سطح خدمات و برنامه های سالمندی در 

ایران دلیل این تفاوت باشد. 

در حال حاضر موضوع سالمندان در ایران، بیشتر در سطوح 
ارائه خدمت و سازمان مطرح است. برنامه های دهه اخیر سالمندی 
و  راهبردی  جهت گیری  و  داشته  موردی  رویکرد  اغلب  کشور 
یکپارچه بین بخشی نداشته است ]24[. بر اساس نتایج حاصل 
از تحلیل سه مدل اجرایی در سطح سوم الگوی سلسله مراتبی 
خدمات سالمت زنان سالمند (گزینه های عملیاتی)، اقداماتی که 
تاکنون سازمان های متولی با محوریت سیستم های دولتی به صورت 
جدا از هم و با برنامه ریزی های گسسته و مقطعی بیمار محور بدون 
ارتباط و وجود شبکه یکپارچه اطالعات انجام دادند، نتایج مطلوب 
را به دست نداده است. بنابراین الزم است اولویت به رویکرد ادغامی 
و یکپارچه داده شود و انحصار تصمیم گیری و اجرای دولتی در 
به  را  ارائه خدمت، جای خود  هر سه سطح کالن و سازمان و 
مشارکت با بخش خصوصی دهد. با ایجاد شبکه یکپارچه اطالعات 
از سطح کالن تا سطح ارائه خدمت، باید از برنامه ریزی مقطعی 
خود داری شود. با اهمیت دادن به خدمات و برنامه های پیشگیرانه 
در همه دوره های زندگی به جای تمرکز صرف در دوره سالمندی 
باید به طور پیوسته برنامه ریزی شود و با ارزشیابی و تجزیه و تحلیل 
دائمی نتایج، بازخورد و اصالح مستمر انجام شود. مقایسه نتایج 
در این بخش با نوع رویکرد برنامه ای در کشور سنگاپور مشابه 
یکپارچه سازی  و  ادغامی  رویکرد  اجرای  کشور،  این  در  است. 
خدمات مراقبت های بهداشتی درمانی و خدمات حمایتی اجتماعی 
با مشارکت بخش خصوصی و دولت در همه این زمینه ها در دستور 
کار قرار دارد ]51[. همچنین صدوقی و داوری هم وجود سیستم 
اطالعات یکپارچه مدیریت سالمت سالمندان را برای تصمیم گیری 
به موقع و سریع ضروری می دانند ]52[. اونگ هم مراقبت های اولیه 
جامع با تیم ترکیبی، ارزشیابی و مدیریت جامع سالمندان را از 

روش های موفق در بسته مراقبت جامع سالمندان می داند ]53[.

اولویت های به دست آمده در این مطالعه با ویژگی های رویکرد 
یکپارچه سازمان بهداشت جهانی در موضوع سالمندان هم خوانی 
دارد. در رویکرد یکپارچه سازمان بهداشت جهانی21استراتژی های 
مراقبت یکپارچه، ارائه خدمات در سطح بالینی، سطح سازمانی و 
سطح حاکمیت اجرا می شود. یکپارچگی در بخش سیاست گذاری 
(سطح کالن)، سطح سازمانی (سطح میانی) و سطح بالینی و یا 
ارائه خدمت (سطح خرد) وجود دارد. به جای رویکرد متداول و 
اغلب نا هماهنگ مدیریت شرایط بهداشتی فردی از رویکرد ادغامی 
سیستمی و فرد محور حمایت می شود. در این رویکرد بر حمایت 
رهبران و حکومت ها، وجود شبکه یکپارچه سیستم اطالعاتی، 
ارزیابی و تحلیل دقیق و مستمر ارزش ها، اولویت ها، روند سالمت 

21. Integrated car older People (ICOP)
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و روند مراقبت، پیگیری منظم و مداوم وضعیت سالمندان در همه 
سطوح مختلف مراقبتی تأکید می شود ]13[. 

نتیجه گیری نهایی

روند سالمندی جمعیت ایران و زنانه شدن سالمندی، تمرکز 
برنامه های دو دهه آتی کشور بر سنین سالمندی را برای ممانعت 
از تهدید جدی سیستم های بهداشتی درمانی و اقتصادی اجتماعی، 
اجتناب ناپذیر می کند. با توجه به تفاوت عوامل مؤثر در سالمت 
زنان و نیازهای متفاوت سالمندان زن و مرد، مدیریت جامع و 
یکپارچه با رویکرد جنسیتی الزم است. سالمت دوره سالمندی 
بنابراین،  است.  زندگی  قبلی  دوره های  نتیجه وضعیت سالمت 
سیاست گذاران و برنامه ریزان می بایست در سه سطح تصمیم گیری 
( کالن، سازمان و ارائه دهنده خدمت) با شناخت نیازهای خاص 
زنان در دوره های مختلف، مداخالت خدمات سالمت و حمایت 
به پیشگیری و متناسب هر دوره،  اولویت دادن  با  را  اجتماعی 
بین سازمانی،  و  داخل سازمانی  یکپارچه  و  یافته  ادغام  به صورت 
طراحی و ارائه کنند. عوامل فردی به عنوان بااهمیت ترین عوامل 
مؤثر در سالمت زنان سالمند هستند. بنابراین الزم است انواع 
مداخالت سالمت با تأکید بر عوامل فردی با رویکرد پیشگیرانه، 
برنامه ریزی و اجرا شود. در شرایط فعلی وضعیت سالمندی کشور، 
نیاز است بخش حاکمیت نظام از انفعال خارج شود و به صورت 
فعال در سطوح کالن و سازمان و حتی در سطح ارائه خدمت و در 
همه خدمات سالمتی و حمایتی وارد شود. با حمایت از افزایش 
مشارکت بخش خصوصی، میزان پوشش و تنوع خدمات سالمندی 
هم گسترش یابد. باید مدل یکپارچگی خدمات سازمان بهداشت 
جهانی با هدف مشترک ارزیابی و حفظ و ارتقای ظرفیت ذاتی 
و توانایی عملکردی در همه دوره های زندگی زنان (و نه فقط در 
دوره سالمندی) در کشور اجرا شود. با توجه به تفاوت وزن اهمیت 
عوامل و نسبت تقریبی معیارهای الگوی سالمت زنان، الزم است 
به جای تصمیم و برنامه ریزی های کلی، تصمیم ها و مداخالت 
هدفمند و با توجه به ضریب اهمیت و اولویت انجام شود و در اندازه 
مداخالت، میزان اهمیت، اثرگذاری و نسبت هر کدام از عوامل در 

نظر گرفته شود.

از محدودیت های مطالعه عدم حضور مستقیم سالمندان زن در 
تیم خبره، به دلیل شرایط همه گیری ویروس کرونا بود. محدودیت 
دیگر، وابستگی اولویت های استخراج شده به شرایط فعلی مدیریت 
و وضعیت خدمات سالمندی در کشور است که با تغییر شرایط 
در روند زمان، تغییر می یابد. بنابراین الزم است در بازه های زمانی 

تعریف شده، نتایج به روز رسانی شود.

ماهیت  سالمندان  سالمت  اولویت های  اینکه  به  توجه  با 
دینامیک داشته است، طراحی مدل های دینامیکی (آینده پژوهانه) 
بلند مدت در سطح کالن و میان مدت در سطح سازمان ها به صورت 
سالمندمحور برحسب اولویت ها توصیه می شود. همچنین مطالعات 

کیفی سالمند محور به عنوان گروه خبره برای تحلیل و اولویت بندی 
انجام تحقیقات بنیادی و کارآزمایی براساس  نیازها الزم است. 
سن و جنس نیز پیشنهاد می شود. مطالعه بررسی وضعیت عوامل 
مؤثر بر سالمت زنان سالمندان در استان ها و استفاده از روش های 
رتبه بندی برای تعیین رتبه هر استان برای تصمیم گیری منطقه ای 
و مداخالت هدفمند پیشنهاد می شود. طراحی مدل های دینامیکی 
مداخالت سالمت (پیشگیری، تشخیص و درمان و توان بخشی) در 
دوره های مختلف زندگی برحسب اولویت های سالمت سالمندی 
زنان الزم است. طراحی مدل های کمی برنامه ریزی تجاری (تبیین 
زیر ساختی  تجهیزات،  انسانی،  پیش نیازهای الزم  و  منابع  همه 
سخت و نرم، مالی و فیزیکی و غیره) سالمند محور در سطح کشور، 

استان ها و شهرهای ایران اهمیت دارد.
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پیوست
پیوست 1. عوامل مؤثر سالمت زنان )درطول دوره زندگی( در سطوح چهارگانه

عوامل مؤثر گروه سطوح اصلی

ژنتیک، ویژگی های جنس زن، گروه سنی و ویژگی های دوره زندگی وضعیت زیست شناختی

فردی
توانایی جسمی و روانی و ذهنی و معنوی و تاب آوری و آسیب پذیری اجتماعی وضعیت توانمندی

رفتارهای جنسی، کنترل استرس، فعالیت فیزیکی، الگوی تغذیه، مصرف الکل و دخانیات، مراقبت از 
خود، رفتارهای دینی و معنوی، پایبندی به قوانین و مقررات، رفتارهای ارتباطی، الگوی مصرف دارو و 

فعالیت های نشاط آور و خالقانه در اوقات فراغت
شیوه زندگی

دسترسی و بهره مندی از منابع مادی و معنوی و بعد و ترکیب خانوار-امنیت در خانواده حمایت خانوادگی

توزیع قدرت )اختیار و مشارکت در تصمیم گیری( و قوانین و عرف خانوادگیخانوادگی حقوق و مسئولیت های خانوادگی
شیوه تربیتی خانواده، روابط درون خانواده با توجه به نقش های جنسیتی در خانواده و روابط برون خانواده 

با توجه به نقش های جنسیتی در خانواده روابط خانوادگی

کنش اجتماعی، شبکه اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد عمومی، هنجارهای اجتماعی سرمایه اجتماعی

اجتماعی

سواد سالمت، خدمات سالمت، امنیت زنان در جامعه، درآمد، شغل، آموزش، وضعیت مسکن،
شرایط محل زندگی، ایمنی و امنیت غذایی و قومیت شرایط زندگی و کار

حقوق و قوانین اجتماعی زن، رویکرد جنسیتی در قوانین و سیاست ها و برنامه ها، منزلت زن در جامعه، 
نقش های جنسیتی در جامعه، مشارکت زنان در تصمیم گیری در سطوح مختلف، ساختارهای ویژه زنان 

در جامعه و نظام سالمت
سیاست ها و ساختارهای اجتماعی

شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی، شرایط حقوقی، شرایط 
زیست محیطی، شرایط فن آوری شرایط منطقه ای ملی و جهانی

باورها و اعتقادات، اخالق، ارزش ها و سرمایه دینی و معنوی در جامعه دین و معنویت با تأکید بر اسالم زیربنایی

پیوست 2. مدل مفهومی سالمت زنان سالمند

سودابه طایری و همکاران. اولویت بندی شاخص های مؤثر بر سالمت سالمندی در زنان سالمند ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی



93

بهار 1401. دوره 17. شماره 1

ک هر 02 خبره
ت 3. جدول کامل وزن نسبی معیارها به تفکی

پیوس

عوامل موثر بر 
ت زنان 

سالم
سالمند

خبره
جمع 
ت
نظرا

ت
سب

ن
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20

فردی
0/44

0/63
0/43

0/60
0/28

0/48
0/49

0/48
0/46

0/39
0/23

0/40
0/55

0/12
0/22

0/49
0/55

0/56
0/45

0/06
0/43

2

خانوادگی
0/15

0/22
0/11

0/20
0/13

0/15
0/23

0/16
0/10

0/13
0/29

0/05
0/21

0/29
0/42

0/16
0/08

0/14
0/18

0/12
0/19

1

اجتماعی
0/11

0/07
0/06

0/12
0/55

0/08
0/07

0/22
0/19

0/18
0/39

0/14
0/09

0/54
0/09

0/10
0/11

0/14
0/10

0/26
0/17

1

دین و معنویت
0/31

0/08
0/40

0/09
0/04

0/29
0/21

0/13
0/25

0/30
0/10

0/40
0/14

0/05
0/26

0/25
0/26

0/16
0/26

0/56
0/22

1

سطح الگوهای اجرا
خبره

جمع 
نظرات

نسبت
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
تخصصی

0/31
0/59

0/15
0/13

0/41
0/17

0/17
0/10

0/25
0/25

0/10
0/10

0/25
0/67

0/17
0/90

0/33
0/33

0/17
0/10

0/26
1

یکپارچه
0/69

0/41
0/84

0/88
0/59

0/83
0/83

0/90
0/75

0/75
0/90

0/90
0/75

0/33
0/83

0/10
0/67

0/67
0/83

0/90
0/74

3

سطح الگوهای اجرا
خبره

جمع 
نظرات

نسبت
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
دولتی

0/14
0/27

0/08
0/10

0/38
0/06

0/24
0/48

0/63
0/06

0/17
0/08

0/25
0/25

0/59
0/11

0/30
0/74

0/11
0/11

0/24
1

خصوصی
0/30

0/14
0/36

0/26
0/17

0/67
0/55

0/11
0/26

0/67
0/09

0/69
0/23

0/07
0/13

0/58
0/54

0/09
0/41

0/10
0/31

1
توام

0/56
0/59

0/56
0/64

0/46
0/27

0/21
0/41

0/11
0/27

0/74
0/23

0/53
0/68

0/28
0/31

0/16
0/17

0/48
0/80

0/46
2

سطح الگوهای اجرا
خبره

جمع 
نظرات

نسبت
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20

اجرای به صورت n مرحله گسسته
0/30

0/25
0/30

0/35
0/40

0/13
0/13

0/10
0/25

0/25
0/10

0/13
0/17

0/67
0/10

0/90
0/33

0/17
0/83

0/13
0/27

1

 IT+)اجرای به صورت پیوسته )دائمی
بازخور- آنالیز- اصالح

0/70
0/75

0/70
0/65

0/60
0/88

0/88
0/90

0/75
0/75

0/90
0/88

0/83
0/33

0/90
0/10

0/67
0/83

0/17
0/88

0/73
3
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صمیم
سطح ت

خبره
جمع 
ت
نظرا

ت
سب

ن
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20

مداخالت اجرایی
0/70

0/75
0/70

0/65
0/60

0/33
0/33

0/80
0/75

0/75
0/50

0/83
0/75

0/67
0/33

0/83
0/33

0/83
0/83

0/88
0/68

2

R&
D تحقیق و توسعه

0/30
0/25

0/30
0/35

0/40
0/67

0/67
0/20

0/25
0/25

0/50
0/17

0/25
0/33

0/67
0/17

0/67
0/17

0/17
0/12

0/32
1

صمیم )برنامه 
سطح ت

ریزی(

خبره
جمع 
ت
نظرا

ت
سب

ن
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20

میکرو )صف(
0/10

0/20
0/10

0/05
0/20

0/08
0/20

0/11
0/16

0/33
0/23

0/33
0/23

0/49
0/06

0/33
0/16

0/18
0/14

0/08
0/18

1

مزو )سازمان(
0/30

0/20
0/20

0/25
0/30

0/13
0/20

0/26
0/30

0/33
0/12

0/33
0/08

0/31
0/27

0/60
0/30

0/11
0/33

0/19
0/26

1

ماکرو )حاکمیت(  
0/60

0/60
0/70

0/65
0/50

0/79
0/60

0/63
0/54

0/33
0/65

0/33
0/69

0/20
0/67

0/06
0/54

0/70
0/52

0/72
0/56

3

ت 
صمیم)مداخال

سطح ت
اجرایی(

خبره
جمع 
ت
نظرا

ت
سب

ن
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20

پیشگیری
0/60

0/70
0/65

0/70
0/50

0/77
0/60

0/77
0/64

0/63
0/82

0/82
0/33

0/59
0/74

0/08
0/75

0/33
0/20

0/75
0/61

3

بالینی )درمانی(
0/30

0/20
0/30

0/20
0/30

0/14
0/20

0/08
0/07

0/11
0/09

0/09
0/33

0/25
0/16

0/59
0/18

0/33
0/49

0/19
0/22

1

توان بخشی و تسکینی
0/10

0/10
0/05

0/10
0/20

0/09
0/20

0/15
0/28

0/26
0/09

0/09
0/33

0/16
0/10

0/33
0/07

0/33
0/31

0/06
0/16

1
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