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علي سيف زاده

*دانشجوي دکتري جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايران ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دهاقان ،دهاقان ،ايران

(دریافت – 2215/5/21 :پذیرش)2215/5/21 :
چكيده
مقدمه :با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان ،توجه بهسالمت آنها و بررسی عوامل اقتصادي  -اجتماعی مؤثر بر
سالمت سالمندان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ و توجه به عوامل زمینهاي مؤثر بر سطح زندگی دوران سالمندي ،داراي
اهمیت بالقوهاي است.
هدف :هدف اصلی تحقیق ،بررسی رابطه ي پايگاه اقتصادي -اجتماعی و سالمت در سالمندان شهر آذرشهر میباشد.
روش :مطالعه ي حاضر از نوع مقطعی -توصیفی است که در سال  3131با مشارکت  133نفر از سالمندان  56سال و
بیشتر شهر آذرشهر ،که با روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي انتخاب شدند ،انجام گرديد .در اين پژوهش براي سنجش
سالمت روانی از پرسشنامه ي سالمت عمومی گلد برگ ،پرسشنامه ي سالمت عمومی و توانايی انجام فعالیتهاي روزانه ي
زندگی براي ارزيابی سالمت جسمانی و براي سنجش سالمت اجتماعی از پرسشنامهي سالمت اجتماعی کییز استفادهشده
است .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSv.22در دو سطح توصیفی و تحلیلی با آزمون هاي آماري تی مستقل
و آنالیز واريانس يکطرفه انجام شد.
یافتهها :بین تحصیالت و سالمت (جسمانی ،اجتماعی و روانی) پاسخگويان تفاوت معنیداري وجود دارد؛ )) p=0/026
به اين معنی که افراد با تحصیالت باالتر از ديپلم ،از سالمت بیشتري نسبت به بیسوادان و افراد با تحصیالت زير ديپلم
برخوردارند .بین میانگین سالمت افراد با میزان هزينه ي مختلف تفاوت معنیداري وجود دارد) ،) p=0/000به اين معنی
که سالمت سالمندانی که هزينه خانوار خود را بیش از  322هزار تومان اعالم کردهاند ،بیش از ساير افراد میباشد .بین
میانگین سالمت سالمندان با مشاغل مختلف تفاوت معنیداري وجود دارد؛ ) ) p=0/000به اين معنی که سالمندانی که
شغلشان در رده ي متوسط قرار دارد ،از سالمت بیشتري نسبت به ساير سالمندان برخوردارند.
نتيجهگيری :سالمندان داراي پايگاه اقتصادي -اجتماعی در حد باال ،از سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی بیشتري نسبت
به ساير سالمندان برخوردارند .درواقع سالمت سالمندان يکی از مسائل و مشکالت بهداشتی در اکثر جوامع است و مقابله
با اين مشکالت نیازمند سیاست گذاري و برنامهريزيهاي دقیق و صحیح است.
کليدواژه ها :سالمت ،سالمندي ،پايگاه اقتصادي -اجتماعی
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سيف زاده

بررسي پایگاه اقتصادی ـ اجتماعي و 22/...

پايگاه اقتصادي ـ اجتماعی ،شرايط متفاوتی را ازنظر ابـتال

رو به پايین است)3( .

بــه بیمــاري ،کیفیــت پــذيرش بیمــاري ،رفتــار در حالــت

در مورد رابطهي بین تحصیالت و سالمت ،نتايج تحقیقات

بیماري ،عکسالعمل در مقابل بیمـاري و کیفیـت درمـان

نشان میدهد که براي خودداري و مقاومت افـراد طبقـات

ايجاد میکند .هرچنـد کـه برخـی از بیمـاريهـا ،خـا

پايین در زمینه ي مراقبتهاي پزشکی ،تنها نبايد شـرايط

ثروتمندان است؛ اما بیماريهاي ديگـري هـم هسـت کـه

اقتصادي را در نظر گرفت؛ به عبارت ديگر ،بهطور متوسط

همهي طبقات اجتماعی را کم و بیش به يکمیزان مبـتال

بـا افـزايش ســطح تحصـیالت ،درآمـد نیــز افـزايش پیــدا

میکند .در بررسیهاي اپیدمیولوژيک ،محققـان رابطـهي

میکند؛ پس يک مقدار از تأثیر تحصیالت از طريق درآمد
بهداشـتی ارتقـا

میان طبقهي اجتماعی و ابتال به بیماريها را مورد توجـه

است؛ ولی از طريق تحصیالت ،فرهنـ

قرار میدهند )3( .متغیرهاي اصلی تعیین کنندهي جايگاه

پیدا میکند و افـراد رفتارشـان بیشـتر موافـق سـالمت و

يک فرد در جامعه ،درآمد ،شغل و تحصـیالت مـیباشـند.

بهداشت میشود؛ و در سطوح بـاالتر تحصـیالت ،دغدغـه

لیبرانــوو و همکــاران بحــي مفیــدي را در مــورد اينکــه

نسبت به سالمتی بیشـتر اسـت .فراگیـر شـدن و ارتقـاي

چگونه اين سه شاخص در مطالعات اپیدمیولوژيک کـاربرد

سطح سواد و تحصیالت نیـز از جنبـههـايی اسـت کـه از

دارند؛ فراهم کردنـد .آنهـا بـه ايـن نتیجـه رسـیدند کـه

طريق الگوهاي فرهنگی و رفتـاري مناسـ مـیتوانـد بـر

اپیدمیولوژيست ها تحصیالت را بیشتر از شـغل و درآمـد،

سطح بهداشت و مرگومیر تأثیر داشته باشـد )6( .درصـد

مورد اهمیت قرار میدهند .نتايج يافتههـاي آنهـا بیـانگر

اختالالت روانی سال خوردگانی که میـزان تحصیالتشـان

رابطهي مستقیم تحصیالت و سالمت سالمندان است)3( .

در سطح ابتدايی يا کمتر است ،چند برابر درصد اختالالت

پايگاه فرد در جامعه از طريق محدوديت منابع درآمـدي،

روانی افرادي است که تحصیالت دبیرستانی دارنـد .شـايد

تغذيه ،بهداشت ،آرامش روانـی ،مراقبـت و ...بـر وضـعیت

علت اين باشد که افراد تحصیلکرده ،اوقات فراغت دورهي

سالمت او تأثیر میگذارد )1( .ازجمله مؤلفههاي اجتماعی

پیري را با سـرگرمیهـاي متنـوعتـري پـر مـیکننـد و از

سالمت و بیماري ،پايگاه اجتماعی -اقتصادي افراد اسـت.

اينجهت به زندگی لذتبخشتري دست میيابند)5( .

پايگاه اجتماعی ،موقعیت و جايگاهی است که فرد در گروه

درآمد نیز يکی از شاخصهاي معمول موقعیـت اجتمـاعی

يا در مرتبه ي اجتماعی يک گروه ،در مقايسه با گروههاي

اقتصادي است کـه بـهطـور مسـتقیم بـا مقـدار پـول در

ديگر ،احراز میکند )4( .بررسیهاي محسـنی و همکـاران

دسـترو فـرد و خـانواده بـراي خريـد کـاال و خـدمات،

در مــورد ويژگــیهــاي اقتصــادي و اجتمــاعی بیمــاران

اندازهگیري میشود .میزان درآمـد بـا وضـعیت سـالمت،

اســکیزوفرنی در شــهر تهــران ،نشــان داد کــه در میــان

رابطهي خطی مثبت و مستقیم داشته؛ و با افزايش میزان
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مقدمه:

بیماران ،باالترين نسبت مربوط به طبقات پايین و متوسط

 /21پرستاری گروههای آسيب پذیر

سال سوم /شماره  /7تابستان 2215

افراد واقع در پايینترين پنجک درآمدي جنوب اسـترالیا،

بــدخیم ،تصــل شــريانهــاي مغــزي ،بیمــاري هــا و

در مقايسه با افراد واقع در باالترين پنجک درآمدي ،نـر

ناراحتیهاي قلبـی) در مقابـل ،کـارگران بیشـتر از سـاير

باالتري از ناخوشی و بیماري دارند و اين شکاف در حـال

گروههاي شغلی به سل ،سیروز کبدي و حـواد ناشـی از

افزايش است )7( .درآمد با تأمین نیازهـاي بهداشـتی و از

کار مبتال میشوند)3( .

آن طريق با سالمت افراد ارتباط تنگـاتنگی دارد؛ بنـابراين

بررســی پیشــینه ي بحــي نشــان مـیدهــد کــه در اکثــر

اگر بخواهیم درآمد را با سالمت مـرتبط کنـیم؛ بـا بـاالتر

مطالعات ،بین پايگاه اقتصادي ـ اجتماعی و سالمت روانی

رفتن درآمد ،سطح سالمت نیز افزايش میيابد و رابطه ي

و اجتماعی ،رابطهي معنیداري وجود دارد؛ بـهطـوريکـه

مستقیمی بین اين دو وجود دارد .درآمد از طريـق امکـان

طبق تحقیـق سـهرابی و حسـینی ،رابطـه ي مسـتقیم و

دسترسی به امکانات و تجهیزات پزشکی و بهداشـتی روي

معنادار بین متغیرهاي سالمت عمومی ،روانی ،جسمانی و

دارد؛ ولـی همیشـه رابطـه ي

پايگـاه اجتمـاعی اقتصـادي وجـود دارد )3( .مطالعـه ي

درآمـــد و ســـالمت ،يـــک رابطـــهي مســـتقیم نیســـت.

محسنی تبريزي نشان میدهد که بین دو متغیر وضـعیت

بهعبارتديگر يک حدي از درآمد براي توجه به بهداشت و

اجتماعی ـ اقتصادي و سالمت روانی رابطه ي معنـیداري

سالمت ضروري است ولی وقتی به آن حد رسید ديگر بـه

وجود ندارد .تحلیل سه متغیره ي پـژوهش نیـز حـاکی از

بهداشت بیتوجه میشود)8( .

آن است که حمايت اجتماعی خانواده ،تأثیر بیشتري بـر

سالمتی افراد تأثیري خا

رابطه ي شغل و سالمت مـیتـوان گفـت کـه

سالمت روانـی ،نسـبت بـه سـاير منـابع حمـايتی دارد؛ و

در خصو

مشــاغل گونــاگون رابطــهاي مســتقیم يــا غیرمســتقیم بــا

دوستان و ساير افراد در رتبه ي پايینتر قرار دارنـد)32( .

بیماريها دارند؛ و مشاغل مختلف انسـان را بـا مخـاطرات

عزيزي زين الحاجلو و تبريزي به استناد دادههاي جهـانی

مواجه میکند؛ که مقابله با آنها بستگی کامـل بـه

نتیجهگیري کردهاند که باوجود موفقیـتهـاي چشـمگیر

امکانــات اجتمــاعی ،اقتصــادي و بهداشــتی جامعــه دارد.

بشـر در ارتقـا وضـعیت سـالمت در سـطح جهـان ،بـار

بسـتگی دارنـد و بـه

بیمـاريهـاي مـزمن روزبـهروز در حـال افـزايش بـوده و

خاطر جلوگیري از بیماريها ،جامعـه محتـاب بـه رعايـت

نابرابري زيادي در وضـعیت سـالمت در بـین کشـورهاي

مـیگـردد .کـار در معـدن ازجملـه

مختلف و طبقات اجتماعی مختلف يک کشور وجود دارد.

خا

بسیاري از بیماريها با مشاغل خا

اصول بهداشتی خا

پرخطرتـــرين مشـــاغل اســـت و کـــارگران ،در معـــر

تبیین تغییـرات مـذکور ،مسـتلزم جـايگزينی رويکـردي

بیمــاريهــاي دســتگاه تنفســی هســتند .اگــر برخــی از

جامعتر با رويکـرد بیومـديکال و توجـه بـیشازپـیش بـه

بیمــاريهــا ،تمــام گــروههــاي شــغلی را کــم و ب ـیش بــه

مؤلفههاي اجتماعی سالمت میباشد)1( .
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درآمد ،وضعیت سالمت افراد ارتقا میيابد .بهعنـوانمثـال

يکمیزان تحت تـأثیر قـرار مـیدهـد؛ (ماننـد تومورهـاي

سيف زاده

بررسي پایگاه اقتصادی ـ اجتماعي و 25/...

جسمانی و عوامل اقتصادي -اجتماعی مؤثر بر آن در

رابطــه ي پايگــاه اقتصــادي -اجتمــاعی و ســالمت در

سالمندان شهر تهران ،به اين نتیجه رسیدند که سالمت

سالمندان شهر آذرشهر انجام پذيرفت .پژوهش حاضـر بـا

جسمانی سالمندان( ،توانايی انجام فعالیتهاي روزمره ي

تأيیــد رابطــه ي بــین ســالمت بــا موقعیــت اقتصــادي ـ

زندگی و عملکرد فیزيکی) با متغیرهاي سن ،جنس،

اجتماعی میتواند راه گشاي سیاست گزاري هاي مناسـ

تاهل ،تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،منبع درآمد ،وضعیت

در زمینه ي ارائه ي برنامههاي پیش گیرانه و برنامـههـاي

بیمه ،وضعیت مسکن و همراهانی که با سالمند زندگی

مرتبط با ارتقاي سطح سالمت در شهر آذرشهر باشد.

میکنند؛ ارتباط معنیداري نشان داد )33( .نتیجهي
پژوهش شهبازي و همکاران نیز نشانگر آن است که
مهمترين داليل تأثیرگذار بر سالمت عمومی در زنان
سرپرست خانوار ،کمی سواد ،وضعیت اقتصادي نامطلوب
و داشتن بیماريهاي مزمن بود؛ لذا لزوم توجه بیشتر به
اين قشر جامعه که از نظر سالمت عمومی در سطح
پايینتري از ساير اقشار جامعه هستند؛ نیاز به برنامهريزي
و تالش همگانی دارد )33(.مطابق تحقیق  Bradeleyو
 Corwynوضعیتاقتصاديـ اجتماعی با طیفگستردهاي
از پیامدهاي سالمت در ارتباط است؛ و تحلیل مؤلفههاي
اصلی ،شیوهي مناسبی جهت وزن دادن به متغیرهاي
وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی در بررسیهاي مربوط به
وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی و سالمت میباشد)31( .

روش مطالعه:
در ايــن پــژوهش ،از روش تحقیــق توصــیفی و از ابــزار
پرسشنامه در سال  3131بهره گرفتهشده است .جامعه ي
(جمعیت) آماري تحقیق ،کلیه افراد  56ساله و باالتر شهر
آذرشهر ( )34که طبق اعالم شبکه ي بهداشـت و درمـان
شهر آذرشهر  3266نفر میباشـند .بـا اسـتفاده از فرمـول
دومرحلهاي کوکران ،حجم نمونه  133نفر برآورد شد.
در اين پژوهش براي سنجش سالمت روانی سالمندان از
پرسشنامهي سالمت عمومی «گلد برگ»( )GHQاستفاده
شده است .فرم اصلی اين پرسشنامه مشتمل بر  52سؤال
است و برگههاي کوتاهتر  12 ،38 ،32 ،33و  44مادهاي
اين مقیاو نیز تهیه شده است .در اين پژوهش از مقیاو
 33سؤالی استفادهشده است .در ايران روايی و پايايی

ازآنجاکه کشورمان تجربه ي سالمندي را آغاز کرده است؛

نسخه ي فارسی اين پرسشنامه توسط پژوهشکده ي علوم

در نظر گـرفتن و پـرداختن بـه سـالمت سـالمندان حـائز

بهداشتی جهاد دانشگاهی مورد تأيید قرار گرفته و میزان

اهمیت می باشد .تحقیقات متعـددد نشـان داده اسـت کـه

ضري

آلفاي کرونبا بین  2/77تا 2/32اعالم شده است.

هرقدر موقعیت اجتماعی و اقتصادي فرد در جامعه نازلتر

در اين پژوهش نیز مقدار آلفا  2885بود .براي محاسبه ي

باشد ،مدت عمر او کوتاهتر است؛ هرچند که در کشورهاي

شاخص سالمت روانی افراد ،ابتدا از طريق نمره دادن

پیشرفته در طی قرن  ،32اختالفات موجود در میزانهاي

متغیرها بهصورت متغیر فاصلهاي ،درآورده شده است .به
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علیزاده و همکاران در مطالعهاي پیرامون سالمت

مرگومیر کمتر شده است .لذا اين پژوهش باهدف بررسی

 /21پرستاری گروههای آسيب پذیر
اين معنی که مثالً براي گويه هاي (مثبت) سنجش
سالمت روانی از  6تا  3نمره داده شده و براي گويه هاي
منفی نیز برعکس از  3تا  6نمره دادهشده است؛ و

سال سوم /شماره  /7تابستان 2215
ناتوانی عملکردي سالمند در انجام يکی يا انواع بیشتري از
فعالیتهاي روزمره زندگی و يا میزان مستقل بودن
سالمند در انجام کارهاي منزل ،بدون کمک ديگران و يا
نیاز سالمند به کمک يا نظارت ديگران در خصو

سالمت روانی محاسبهشده است )36( .هم چنین براي

گردآوري اطالعات اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه،

سنجش سالمت اجتماعی از پرسشنامهي سالمت

به اين صورت انجام گرفت که دو نفر از پرسشگران
آموزشديده ي شبکه بهداشت و درمان شهر آذرشهر ،در

اجتماعی کییز استفادهشده است .اين پرسشنامهي

جلسه ي توجیهی شرکت نموده و سپس دستورالعمل و

استاندارد داراي  31سؤال با طیف  4درجهاي لیکرت،

راهنماي نحوه ي تکمیل پرسشنامه در اختیار آنان قرار

جهت سنجش سالمت اجتماعی میباشد .طیف مورد

گرفت؛ و پرسشگران بر اساو دستورالعمل و بهصورت
تصادفی به پاسخگويان ،مراجعه و به روش مصاحبه ي

استفاده از «همیشه» تا «هرگز» تنظیمشده است .براي

حضوري پاسخها را دريافت و پرسشنامه را تکمیل

محاسبه ي شاخص سالمت اجتماعی افراد ،ابتدا از طريق

کردهاند .به اين صورت که لیست سالمندان همراه آدرو

نمره دادن متغیرها بهصورت متغیر فاصلهاي ،درآورده
شده است .به اين معنی که مثالً براي گويه هاي (مثبت)

و شماره ي تماو آن ها تهیه گرديد؛ و سپس تعداد
نمونه ي الزم بر اساو تعداد جمعیت در هر منطقه ي
بهداشتی (در مجموع  3منطقه) به صورت تصادفی(با

سنجش سالمت اجتماعی از  3تا  4نمره دادهشده و براي

استفاده از جدول اعداد تصادفی) انتخاب شد.

گويه هاي منفی نیز برعکس از  4تا  3نمره دادهشده

در اين پژوهش براي سنجش اعتبار پرسشنامه از دو نوع

است؛ و در مجموع ،نمره هاي داده شده با هم جمع شده

اعتبار محتوا و سازه ،و براي محاسبه ي پايايی از آزمون
آلفاي کرونبا

استفادهشده است .بدين ترتی

که

و شاخص سالمت اجتماعی محاسبه شده است .در

پرسشنامه ي اولیه پس از تدوين بین  12نفر از سالمندان

مطالعهي حاضر مقدار آلفاي اين ابزار  2875بود.

شهر آذرشهر ،تکمیل و مورد پیشآزمون ()pre-test

براي سنجش سالمت جسمانی سالمندان نیز از هفت
سؤال مربوط به بخش سالمت جسمانی پرسشنامه ي
گلدبرگ (از مقیاو  38سؤالی) و پرسشنامه ي توانايی
انجام فعالیتهاي روزانه ي زندگی (ADL) ،استفادهشده
است .ضري آلفاي پرسشنامه ي توانايی انجام فعالیتهاي
روزانهي زندگی) (ADLاولین بار در ايران  2881محاسبه
گرديده است و در اين تحقیق  2886بود.
ابزار سنجش توانايی سالمند در انجام فعالیتهاي
روزمرهي زندگی (ADL) ،يک شاخص کلیدي براي
مراقبتهاي طوالنیمدت است؛ که میزان وابستگی يا

قرارگرفت و اشکاالت و نواقص برطرف و درنهايت
پرسشنامهي نهايی تدوينشده است .نتايج حاصل از
تجزيهوتحلیل پايايی سؤاالت پرسشنامه نشان میدهند
که اگر بخواهیم وضعیت اقتصادي اجتماعی جمعیت
موردمطالعه را در سطح خانوار با استفاده از ترکیبی از
متغیرهاي مختلف تأثیرگذار بر آن اندازه بگیريم ،میزان
تحصیالت و نیز وضعیت شغلی آنها از مهمترين عوامل
تعیینکنندهي وضعیت اقتصادي اجتماعی هستند و کار
کردن با آنها ساده است)37( .
به منظور رعايت نکات اخالقی ،پس از توضیح اهداف
پژوهش به سالمندان و کس

رضايت آگاهانه ،به آنان در
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درمجموع ،نمرههاي دادهشده باهم جمع شده و شاخص

مراقبتهاي شخصی سؤال میشود)35( .

سيف زاده

بررسي پایگاه اقتصادی ـ اجتماعي و 27/...

و به اين منظور پرسش نامه ها بدون نام تکمیل گرديد؛ و

سال بـوده اسـت .ازنظـر سـطح تحصـیالت 5188 ،درصـد

آن دسته از سالمندانی که تمايل به شرکت در مطالعه

بیسـواد بودنـد؛  1381درصـد تحصـیالت تـا حـد ديـپلم

نداشتند ،از مطالعه خارب شدند.

داشــتند و  188درصــد داراي تحصــیالت ديــپلم و بــاالتر

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSv.22در

بودند .حـدود  15درصـد پاسـخگويان پايگـاه اقتصـادي ـ

دو سطح توصیفی و تحلیلی انجام شد .براي توصیف

اجتماعی در حد پايین ،حدود  12درصد در حد متوسط و

يافتههاي تحقیق Tاز جداول يکبعدي Tو براي

حدود  14درصد سالمندان ،پايگـاه اقتصـادي ـ اجتمـاعی

تجزيهوتحلیل اطالعات از آزمونهاي آماري تی مستقل و

در حد باال داشتند.

آنالیز واريانس يکطرفه استفاده شد.

همان طـور کـه در جـدول زيـر مشـاهده مـیشـود ،بـین

یافتهها:

میانگین سالمت جسمانی ( ،)p=2/243روانـی () p=2/222

درمجموع ،از  133سالمند موردمطالعـه 353 ،نفـر (6385

و اجتمــاعی ( )p=2/222ســالمندان بــا پايگــاه اقتصــادي،

درصد) مرد و بقیـه زن بودنـد 8388 .درصـد پاسـخگويان

اجتمــاعی مختلــف تفــاوت معنــیداري وجــود دارد؛ و

داراي همسر و  3883درصد نیز بیهمسر )به دلیـل فـوت

درمجموع سالمندان داراي پايگاه اقتصـادي ،اجتمـاعی در

همسر( بوده اند 6886 .درصد از افراد موردمطالعه سـالمند

حد باال ،بیش از ساير سالمندان از سالمت جسمانی،روانی

جوان 76-56( ،سال)  1384درصد سالمند میانه (86-76

و اجتماعی برخوردارند( )p=2/222( .جدول شمارهي )3

سال) و بقیه ( 3283درصد) سـالمند فرتـوت ( 86سـال و
جدول شماره ( :)2بررسي رابطه ی بين پایگاه اقتصادی ،اجتماعي و سالمت (جسماني ،اجتماعي و رواني) پاسخگویان
سالمت
رواني

اجتماعي

جسماني

کلي (جسماني ،اجتماعي و

پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

پايين

89

78.93

2..9

متوسط

38

29.29

7.83

باال

98

22.3.

20.3

پايين

82

70.99

7.39

متوسط

97

79.32

7.3.

باال

82

77.22

7.80

پايين

82

23.2.

2.23

متوسط

38

29.33

9.29

باال

93

29.39

9.32

پايين

80

333.99

30.02

متوسط

32

333.33

..73

باال

93

338..2

3.9.

F
79.932

93.792

9.929

99.903

سطح معنيداري
0/000

0/000

0.023

0.000

3

 نحوه محاسبه سالمت کلي به اين صورت بوده که ،امتيازات مربوط به هر يک از پرسشنامه هاي سالمت جسماني ،اجتماعي و رواني به صورت جداگانه محاسبهشده و براي يکسان سازي ،امتيازات هر يک به صورت مجزا ،به سه گروه (کم ،متوسط و زياد) تبديل (ريکود) شده و در نهايت امتيازات سه نوع پرسشنامه بر اساس
دسته بندي سه گانه با هم تجمي ع (کامپيوت)شده و سالمت کلي نيز با گروه بندي سه گانه کم ،متوسط و زياد ارائه شده است.
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رابطه با محرمانه ماندن اطالعات اطمینان خاطر داده شد

باالتر) بودند .میانگین سنی در جمعیت موردبررسی 7387

 /21پرستاری گروههای آسيب پذیر

سال سوم /شماره  /7تابستان 2215

و سالمت (جسـماني ،اجتمـاعي و روانـي) پاسـاگويان ،تفـاوت

اعالم کرده اند؛ بيش از ساير افراد است .هم چنين مطابق نتـايج

معنيداري وجود دارد؛ ) )p=6/620به اين معني که افـراد بـا

آزمون تحليـل واريـانس ،بـين ميـانگين سـالمت سـالمندان بـا

تحصــيالت بــاالتر از ديــپلم ،از ســالمت بيشــتري نســبت بــه

مشاغل ماتل  ،تفاوت معنيداري وجـود دارد؛()p=6/666بـه

بيسوادان و افـراد بـا تحصـيالت زيـر ديـپلم برروردارنـد .بـين

اين معني که سالمنداني که شغلشان در رده ي متوسط قرار دارد؛

ميـانگين ســالمت افـراد بــا ميــزان هزينـه ي ماتلـ  ،تفــاوت

از سالمت بيشتري نسبت به ساير سالمندان برروردارند( .جـدو

معنيداري وجود دارد؛ ()p=6/666به اين معنـي کـه سـالمت

شمارهي )9

جدول شماره ( :)3بررسي رابطه ی بين تحصيالت ،هزینه خانوار ،شغل و سالمت (جسماني ،اجتماعي و رواني) پاسخگویان
متغیر
تحصيالت

هزينه رانوار

رده شغلي

بيسواد
تا ديپلم
باالتر از ديپلم
کمتر از  300هزار
 300تا  900هزار
 900هزار و بيشتر
پايين
متوسط
باال

تعداد
332
.0
73
30
399
80
32.
70
9.

میانگین سالمت
332.98
33..29
333.80
337.93
332.82
338.22
332.29
338.93
33..38

بحث:
جمعيت جهان رو به پير شدن است و انتظار ميرود که در سا
 9090بيش از يک ميليارد نفر از جمعيت جهان را سالمندان
تشکيل دهند .با توجه به اينکه کشورمان نيز تجربه ي سالمندي
را آغاز کرده؛ در نظر گرفتن و پردارتن بهسالمت سالمندان حائز
اهميت است .اين تحقيق باهدف بررسي رابطه ي پايگاه
اقتصادي -اجتماعي و سالمت جسماني ،رواني و اجتماعي در
سالمندان شهر آذرشهر انجام پذيرفته است .بررسي اينکه چه
رابطه اي بين سه متغير تحصيالت ،درآمد ،شغل و سالمت
سالمندان وجود دارد ،سه سوا فرعي بودند که اين پژوهش به
دنبا پاساگويي به آن است.

انحراف استاندارد
30.03
9..9
3.20
9.93
30.33
..80
30.79
9.79
3.9.

F

سطح معنیداری

93.979

0/09.

8..82

0/000

32.928

0.000

يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که بين ميانگين سالمت
جسماني ،رواني و اجتماعي سالمندان ،با پايگاه اقتصادي-
اجتماعي ماتل

تفاوت معنيداري وجود دارد؛ و درمجموع

سالمندان داراي پايگاه اقتصادي-اجتماعي در حد باال ،بيش از
ساير سالمندان از سالمت جسماني ،رواني و اجتماعي
برروردارند .بنابراين سالمت سالمندان شهر آذرشهر تا حدودي
تحت تأثير پايگاه اقتصادي و اجتماعي آنها ميباشد .اين يافته
با نتايج تحقيق سهرابي و حسيني مطابقت دارد؛ طبق يافتههاي
پژوهش آنها رابطه ي مستقيم و معنادار بين متغيرهاي سالمت
عمومي ،رواني ،جسماني و پايگاه اجتماعي -اقتصادي وجود دارد.
( )8در حا حاضر نابرابري در بررورداري از سالمت در بين
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نتايج آزمون تحليل واريانس ،نشانگر ان است که بين تحصيالت

سالمنداني که هزينه ي رانوار رود را بيش از  900هـزار تومـان

سيف زاده
کشورهاي ماتل

بررسي پایگاه اقتصادی ـ اجتماعي و 21/...
به صورت چالشي جهاني درآمده است؛ به

ديپلم برروردارند .طبق مطالعات ،کاهش مرگ ومير بدون توسعه

کشورهاي ماتل  ،و تفاوتي  90ساله در دارل برري از کشورها

بااليي از تحصيالت يا نظامهاي سياسي که بر ،برابري اجتماعي

هستيم .بنا به مطالعه ي صورت گرفته ،سهم ژنتيک در سالمت

تأکيددارند وجود داشته باشـند .وي از چـين ،کاسـتاريکا ،کوبـا و

افراد  32درصد ،محيط فيزيکي با  30درصد ،نظام مراقبت

سريالنکا براي مثا نام ميبـرد )90( .بـه طـور کلـي تحقيقـات

بهداشتي در کشورها با  92درصد و عوامل اجتماعي با 20

زيادي نشان داده اند که سطح تحصيالت افراد مهم ترين تعيين

درصد ،از عوامل مؤثر بر سالمت هستند .هم چنين در سراسر

کننده ي ميزان هاي ابتال و ميرايي در اياالت متحده ي آمريکا،

دنيا ،افراد محروم دسترسي کمتري به منابع بهداشتي دارند .به

کشــورهاي اروپــايي و حتــي بررــي کشــورهاي غيرصــنعتي

اعتقاد کميسيون بررسي عوامل تاثيرگذار بر سالمت اجتماعي

است )93(.نتايج پژوهشي در  2اسـتان ايـران نشـان داده سـطح

افراد ،بي عدالتي در سالمت ،در کشورها در حا گسترش است

تحصيالت ،قويترين ارتباط را با سطح سواد سالمت دار؛ و هر

و دليل اصلي آن نيز نگاه سرمايه داري به جهان است )39( .با

چه وضعيت اقتصادي-اجتماعي افراد باالتر باشد ،ميانگين سطح

وارد شدن در جزئيات علل مرگومير بزرگساالن ،آشکار

سواد سالمتي نيز بيشـتر مـيشـود؛ و از بـين متغيرهـاي مـورد

ميشود که ميزان فراواني برري از علل بهقدري زياد است که

بررسي ،ميزان تحصيالت ،قويترين ارتباط را بـا سـالمت افـراد

ميتواند شارص طبقات اجتماعي پايين محسوب شود؛ و از آن

دارد)99( .

جمله است :سل ريوي ،سيفليس ،سرطان و زرم معده ،ذاتالريه
و برونشيت در مقابل بيماريهايي مثل سرطانهاي پروستات،
کليه و مثانه ،بيماريهاي قلبي ناشي از تصلب شرايين،
فشاررون و باالرره مرض قند ،به همان ميزان که در طبقات
اجتماعي باالتر ميرويم افزايش مييابد .به هنگاميکه طبقات
باالي اجتماع را بررسي مي کنيم ،تمام آثار و ظواهر پديده ي
سالاوردگي و فرسودگي سريع ارگانيسم به چشم ميرورد .افراد
اين طبقه بهتر قادرند رود را از بيماريهاي قابلپيشگيري،
بهويژه بيماريهاي عفوني حفظ کنند)38( .
بــين تحصــيالت و ســالمت (جســماني ،اجتمــاعي و
روانـــي) پاســـاگويان تفـــاوت معنـــيداري وجـــود دارد(.
)p=6/620به اين معني که افراد با تحصيالت باالتر از ديـپلم،
از سالمت بيشتري نسبت به بيسوادان و افراد با تحصيالت زير

مطابق نتايج آزمون تحليـل واريـانس ،بـين ميـانگين سـالمت
سالمندان با مشـاغل ماتلـ تفـاوت معنـيداري وجـود دارد.
()p=6/666به اين معني که سالمنداني که شغلشان در رده ي
متوسط قرار دارد از سالمت بيشتري نسبت بـه سـاير سـالمندان
برروردارند .ترديدي نيست که طبيعـت مشـاغل بـاهم متفـاوت
است .شغل از دو طريق بر سالمت افراد تأثير مـيگـذارد؛ يکـي
تـأثير مســتقيم يعنــي رــود طبيعــت شــغل کــه بررــي مشــاغل
آسيبپذيريشان بيشتر و برريها کمتر است .مستقيم اينکه فرد
براثر شغل رود فوت کند؛ مثل ريـزش چـاه ،افتـادن در کـوره و
غيره .تأثير غيرمستقيم تأثيري است که در درازمـدت رـودش را
نشان ميدهد .برري از مشاغل هستند که تـومم بـا هيجانـات و
استرسهاست که رواهنارواه روي سالمتي افراد تأثير ميگذارد و
در اين ميان مشاغل آموزشي مطلوبيت راصي دارند )3( .شواهد،
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شاغل اسـت .شـرايط نامناسـب بررـي مشـاغل ،نوبـتکـاري،

در سا  9003در مروري بر  3.مطالعه از چهار کشور جهـان ،و

فشارهاي جسماني و رواني حاصل از کار و عدم توازن تـالش -

نيز در مرور مطالعات تجربي ،ارتباط ميان درآمد و بيماري هـا و

پـاداش ،نقـش تعيـينکننـدهاي بـر سـالمت افـراد دارنـد)97( .

مرگ و مير با استفاده از شارص هاي ماتل درآمد و سـالمت

تفاوتهاي روشني در ميزان مرگ و مير در ارتباط با شـغلهـاي

را در مقاطع زماني ماتل نشان دادند )92( .از  22مطالعـه کـه

گوناگون ديده ميشود .اين تفاوت از سده ي نوزدهم ميالدي که

رابطه ي معنادار ميان متغيرهاي سـالمت و درآمـد را بـه طـور

انقالب صنعتي در فعاليتهاي اقتصـادي وارد شـد پديـد آمـد؛ و

کامل يا نسبي تأييد کرده است؛ در  39مطالعه ،وضعيت سالمت

نشان داد که مرگومير براي کارگران غير ماهر باالترين ميـزان،

نامطلوب ،در گروه هاي داراي وضعيت اجتماعي -اقتصادي پايين

و براي شغلهاي ساده کمترين ميزان را داشته است .هماکنـون

تر بيشتر بوده است؛ که چهارده مورد آن مربوط به مطالعاتي بوده

بررــي کارهــا و پيشــرفتهــا بيشــترين ميــزان مــرگوميــر و

که رابطه ي معنادار را مورد تأييـد کامـل قـرار داده انـد .سـاير

آسيبديدگي رادارند)92( .

مطالعات ،تنها معناداري رابطه را مورد تأييد قـرار داده انـد؛ امـا

بين ميانگين سالمت افراد با ميـزان هزينـه ي ماتلـ تفـاوت

جهت اين رابطه را مشاص نکرده اند)9.( .

معنيداري وجود دارد؛ ( )p=6/666به اين معني کـه سـالمت

تشکر و قدردانی:

سالمنداني که هزينه ي رانوار رود را بيش از  900هـزار تومـان

اين مقاله برگرفته از پايـاننامـه کارشناسـي ارشـد نگارنـده بـا

اعالم کردهاند بيش از ساير افراد ميباشد .البتـه بايـد گفـت کـه

عنوان «مشاصههاي اقتصادي ،اجتماعي ،جمعيتي و سالمت در

سالم ترين افراد لزوماً افراد با درآمـد بـاال نيسـتند؛ يعنـي بررـي

کهنسـالي» بـه راهنمـايي جنــاب آقـاي دکتـر حسـن ســرايي و

هستند که درآمد روبي هم دارند ولـي هنـوز طريقـه ي درسـت

مشاورت سرکار رانم دکتر شيرين احمد نيا و آقاي دکتر کـورش

تغذيه کردن و رعايت مسائل بهداشتي و سالمتي را نمـيداننـد.

مهرتاش ميباشد .بر رود الزم مي دانم از هـر سـه بزرگـوار بـه

پس آن باش از درآمد که صرف آموزش و بهداشـت مـيشـود

راطر راهنمايي ها و کمک هاي بي دريغ شان وسالمندان عزيـز

رابطه ي مستقيم با سالمت دارد؛ ولي جنبه ي ديگر درآمـد کـه

شرکت کننده در پژوهش کـه عليـرغم ضـع جسـماني شـان،

براي ساير مصارف رـر مـيشـود نمـيتوانـد لزومـاً رابطـه ي

نهايت همکاري را با محقق داشتند ،کمـا قـدرداني و تشـکر را

مستقيمي با سالمت افراد داشته باشد .که در اينجا نقـش سـواد،

داشته باشم.

تحصيالت و مسـائل فرهنگـي مطـر مـيشـود؛ ولـي در کـل
نميتوان منکر رابطه ي مستقيم درآمد و تـأمين نيازهـاي مهـم
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نشاندهنده ي ميزان مرگومير بيشتر بيکاران نسبت بـه افـراد

بهداشتي و از آن طريق تأمين سالمت شد )2(.طبق مطالعه اي
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Abstrac
Introduction: The growing population of older adults mandates attending to their health and
socioeconomic factors that affect it. Furthermore, it is potentially important to study the
underlying factors that affect life status in this period.
Objective: The aim of the present study was to investigate the relationship between
socioeconomic status and health in older adults of Azarshahr.
Method: The current cross-sectional descriptive study recruited 312 older adults of 65 years
and older from Azarshahr city using stratified random sampling method. Goldberg General
Health Questionnaire was used to evaluate the mental health of older adults. Furthermore,
General Health Questionnaire and another questionnaire were used to assess physical ability
to perform activities of daily living and Keynesian Social Health Questionnaire was used to
measure social health. Data were analyzed in SPSS22 using descriptive and analytical tests
including independent t test and one-way analysis of variance.
Results: A significant relationship was found between education and health (physical, social
and psychological) of respondents (p = 0.026), which means that people with higher
education enjoyed a better health than those with lower education levels. Furthermore, a
significant relationship was found between mean health and family living expenses (p =
0.000), such that people who declared their living expenses to be higher than 2000000 rials
were healthier than others. A significant difference also existed among different jobs in terms
of health status (p = 0.000), which means that older people with middle class jobs were
healthier than others.
Conclusion: Older people with high socioeconomic status enjoy higher physical,
psychological and social health than other older people. In fact, older adults’ health status and
health problems are major concerns in most societies and require careful and right policies
and planning.
Key words: health, geriatrics, socioeconomic status

http://njv.bpums.ac.ir

