بررسی خودارزیابی سالمت در میان سالمندان ساکن شهر شیراز در سال 4931
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پذیرش مقاله99/1/21 :

مقدمه :سالمت درک شده توسط فرد ،یکی از رایجترین انواع تعیین وضعیت سالمت در سالمندان از دیدگاه ذهنی میباشد ،زیرا م یتوان د
جنبههای مختلف سالمت یعنی سالمت جسمانی ،اضطراب ،افسردگی و کارکرد اجتماعی را بررسی کند .هدف از این تحقیق ،بررس ی خ ود
ارزیابی سالمت میان سالمندان ساکن در شهر شیراز بود.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال  1994انجام شد .برای گردآوری دادهها 444 ،نفر
از سالمندان در شهر شیراز به شیوه نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند و اطالعات با استفاده از پرسشنامه خودارزیابی سالمت در 8
بُعد جمعآوری شدند .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرمافزار آماری  SPSSنسخه  24در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت.
یافتهها %14/9 :سالمندان وضعیت سالمت ادراک شده خود را در حد متوسط ارزیابی نمودند .متغیرهای جمعیتی سن ،تحصیالت ،وض عیت
اشتغال ،طبقه اقتصادی -اجتماعی ،سابقه بیماری با خودارزیابی سالمت سالمندان رابط ه معن یداری داش تند .ب ین جنس یت و خودارزی ابی
سالمت رابطه معنیداری وجود نداشت .متغیرهای فرهنگی و اجتماعی نظیر رفتارهای س المت ،حمای ت اجتم اعی ،ع زت نف  ،ارتب ا و
صمیمیت با فرزندان و دوستان هر کدام با ( )P=4/444و تعداد فرزندان با خودارزیابی سالمت رابطه آماری معنیداری داشتند (.)P=4/410
بحث و نتیجهگیری :سیاستگذاران میتوانند برنامهای تحت عنوان پیمایش سالمت سالمندان را طراح ی کنن د و هم ه س اله وض عیت
سالمت آنان را در جامعه رصد کنند و برنامههایی مناسب با شرایط جامعه و وضعیت سالمت سالمندان ارائه دهند.
واژگان کلیدی :خودارزیابی سالمت ،سالمندان ،عزت نف  ،ارتبا و صمیمیت با دوستان و فرزندان ،سالمت جسمانی و کارکرد اجتماعی
ارجاع :موحدمجد مجید ،جهانبازیان صدیقه .بررسی خودارزیابی سالمت در میان سالمندان ساکن شهر شیراز در سال  .9911مجله پژوهشهای سالمت محور 9915؛ :)2(2
.951-979

 .9دانشیار ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
* نویسنده مسئول :شیراز ،دانشگاه شیراز ،دانشکده علوم اجتماعی
تلفن079117 – 55995 :
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ارزیابی سالمت توسط فرد یا سالمت خوود گواار ،

نیازمند حمایوتهوای بهداشوتی -درموانی هسوتند ،از

یک شاخص شناخته شده بینالمللوی اسوت در ااعو

سوی دیور مداخلهای جدی را میرلبد ( 6مطالعات

ارزیابی سطح سالمت با پاسخ به یک سؤال منفرد کوه

مرگ ا میر ا سالمت سالمندان نشان میدهد که سهم

سالمت خوود را گوونوه ارزیوابی مویکنیود؟ توسوط

بیماریهای مامن در سنین سوالمندی بوه روور عابول

(World Health

توجهی بیشتر از سنین دیور است بنابراین با باال رفتن

) Organizationا نیا سازمان )( (Euro- Revesبوا

امید به زندگی در سنین سالمندی ،داره سورری شوده

انجام پراژهای توسط اتحادیه اراپا به منظور هماهنگ

همراه با ناتوانی ا ناخوشی بیشتر میشود ا به هموین

سووازی مفهوووم سووالمت بووه نوووان یکوی از بهتوورین

دلی ول مشووکالت ،هاینووههووای اجتمووا ی -اعتصووادی،

شاخصهای اندازهگیری سوالمت در سوطح فوردی ا

سووالمت سووالمندان ا نیازهووای آنووان بووه خوودمات

جمعیتی در نظر گرفته شده است ( 1این دا سازمان

بیمارستانی نسبت به دیور گراههای سنی بوه مراتو

سوووازمان بهداشوووت جهوووانی

ارتبوواب ب وین ارزی وابی کل وی سووالمت توسووط فوورد ا

بیشووتر اسووت پ و

پیامدهای سالمتی را در سطح اسیعی بررسی نموده ا

بیماریهای تهدید کننده سوالمت سوالمندان ،اهمیوت

این سنجش را برای برآارد خطمشی دادههای مورتبط

بررسوی ابعوواد جسوومی ،راانوی ا اجتمووا ی سووالمت

با سالمت هموانی نظیر امید به زندگی ا مرگ توصیه

سالمندان بیشتر آشکار مویشوود ( 7جمعیوت افوراد

نمودهاند ( 2مطالعات بیوانور آن اسوت کوه ارزیوابی

باالی  66سال در ایران بر اساس آخورین سرشوماری

کلی سالمت توسط فرد به ایژه بوه صوورت دارهای،

مومی در سوال  6153676 ،1336نفور بوود کوه 8/1

دارای ارتباب عوی بوا سوایر سونجههوای موضوو ی ا

درصد کل جمعیت را تشکیل میدهد ا در مقایسه بوا

ینی بهایستی ،پیامدهای سالمتی ا مورگ اسوت بوه

نتایج سرشوماری سوال  1385رانود افاایشوی داشوته

بیان دیور سنجههای حاصل از ارزیابی سوالمت افوراد

است ( 8پیشبینی میشود این رعم تا سال  2656بوه

توسط خودشان ،پیشووییکننده پیامودها ا مخواررات

 26میلیون ا 333هاار نفر که معادل  26درصد از کول

سالمتی در رول زندگی آنها است ( 3 ،4انسوان در

جمعیت کشور خواهد بود ،میرسد در حوال حاضور

رول عرن بیستم ،بیش از همه تاریخ بشوریت ،از نظور

نرخ رشد جمعیت جهان 7/1 ،درصد میباشود ا ایون

شیوههای زندگی ،راابط اجتما ی ا مسائل اعتصوادی

در حالی است که این افاایش برای جمعیت  65سوال

دگار دگرگونی شد ا در لم پاشکی بسیار پیشورفت

ا باالتر 5/2 ،درصد میباشد سالم پیر شدن حق هموه

شهرنشوینی ا

افراد بشر است ا این امر بر اهمیت پدیوده سوالمندی

زندگی مکانیاه که الزمه آن عبول شیوههای نوین برای

میافااید در صورت دم برنامهریوای مناسو

بورای

زندگی است ،اثر معکوسی بر سالمت انسوان گااشوته

این عشور ،مشوکالت ناشوی از افواایش سوالمندی در

است ( 5تغییر الووی اپیودمیولوژیک بیمواریهوا در

کشووور مووا ایجوواد خواه ود شوود ( 3از آنجووایی کووه

سوونین میانسووالی ا سووالمندی ا گوورایش بووه سوووی

سالخوردگی فرآیندی هموانی اسوت ا در کول داران

بیمواریهووای موامن از یوک سووو ا مواجوه شوودن بووا

زندگی ادامه دارد ،آماده سواختن کول جمعیوت بورای

کرد تال

970

برای صنعتی شدن ،گستر

بووا توجووه بووه ماهی وت متفوواات
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ضراری ا باید جنبه تفکیک ناپوایر از سیاسوتهوای

اضعیت تأهل ،جنسیت ،تعوداد فرزنودان بوا سوالمت

توسعه اعتصادی– اجتما ی باشود ( 16میرزایوی بوه

سالمندان رابطه معنیداری داشتند ( 16سالمت افراد

این نکته اشاره کرد که محدادیت ملکورد ،فعالیوت،

سووالمند ،الووهووا ا تعیووین کننوودههووای آن یکووی از

اختالل راانی ،پایواه اعتصادی -اجتما ی تحصویالت

مهمترین موضوو ات در دنیوای خودمات سوالمت ا

ا سن پیشبینی کنندههای عابل ا تمادی برای سالمت

بخووش مووومی موویباشوود کووه نیازمنوود فهووم ابعوواد

خووود ادراد در سووالمندان موویباشووند ( Wu 7ا

بیولوووژیکی ا اجتمووا ی پیرشوودن اسووت بوورخال

همکاران بیان کردنود کوه شویوم تموام بیمواریهوا بوا

افاایش امید به زنودگی ،پیوری بوا افواایش بیمواری ا

خودارزیوابی پووایین سوالمت همووراه بوود ( 11ربووق

اابستوی همراه اسوت ( 17بوه منظوور دسوتیابی بوه

یافتووههووای پووژاهش  Tsimbosجایووواه اجتمووا ی-

سالمت سالمندان ا پیشوویری از بوراز بیمواریهوای

اعتصادی افراد با افاایش سن کاهش مییافت افورادی

شای در این سن ا همچنین کاهش ابوتالی جمعیوت

که جایواه اعتصادی -اجتما ی پایینی داشوتند از نظور

سالمند به بیماری ا یوا درموان آن ،ارائوه ا شناسوایی

سالمت در همه ابعواد آن نیوا ،اضوعیت بودتری دارا

اضعیت سالمت االین عدم میباشد ارال ات حاصل

بودند همچنین میاان تحصیالت در مقایسه با ثورات

از بررسوی خودارزیوابی سووالمت سووالمندان بووا ارائوه

ا میاان درآمد همبستوی مثبت بیشوتری را بوا آزموون

تصویری از مسایل مده بهداشتی به سیاسوتگوااران

خووودگاار ده وی سووالمت نشووان داد ( 12تحقیووق

حوزه سالمت ،در اتخاذ تصمیمگیریها کمک شوایانی

دیوری توسوط  Wolinskyانجوام گرفوت نشوان داد

میکند

افرادی که از ربقه اعتصادی -اجتما ی پایین تر بودند،
رفتار سالمت مناسبی نداشتند ا همچنین افورادی کوه

روش بررسی

دارای سووابقه بیموواری بووودهانوود ،بووه نسووبت دیوووران

مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که بوه

خودگاار دهی از سالمت آنها پایین بوود ( 13در

صورت مقطعی در بازه زمانی اسفند تا اردیبهشوت در

تحقی وق  Gunnarssonا همکوواران ایوون فرضوویه کووه

سال  1334انجام شد جامعوه آمواری ایون تحقیوق را

هرگه سطح شغلی پایینتر باشد میاان سوالمت خوود

افراد سالمند باالی  65سال ساکن شهر شیراز تشوکیل

ادراد نیا کمتر است ،تأییود شود ( Molarius 14ا

داده بودنوود بوورای گووردآاری دادههووا 466 ،نفوور از

همکاران به این نتیجوه رسویدند در میوان افورادی کوه

سالمندان در شهر شیراز به شیوه نمونهگیری خوشهای

رتبووه پووایینی در سووالمت خودارزیووابی شووده ابووراز

تصادفی انتخاب شدند مشارکت کلیه شرکتکننودگان

میکردند پایواه اعتصادی -اجتموا ی پوایین ،حمایوت

در این پژاهش داارلبانه ا بوا رضوایت آگاهانوه ا از

اجتما ی کمتری ،بیشتر از سایر افراد دیده میشود در

رریق مراجعه به درب منازل انجام پوایرفت در ایون

پایووان محقووق نتیجووهگیووری کوورد کووه واموول راانووی،

تحقی وق از پرسشوونامه حمای وت اجتمووا ی درد شووده

اجتما ی ا محیطی بر سالمت خودارزیابی شده توأثیر

 Winfildا  Taygmanاستفاده گردید ( 26برای

معنوویداری دارنوود ( 15نتووایج تحقی وق Callaghan

ده
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سؤالی ساخته رازنبرگ استفاده شد ( 18ا تبوار ایون

گویههای پرسشنامه خودارزیابی سالمت با اسوتفاده از

پرسشوونامه در مطالعووات دیووور از رریووق ضووری

مقیاس  5تایی لیکرت امتیازدهی شد به این شکل کوه

از رریق آلفای کرانباخ در این تحقیق  6/76به دسوت

بیانور خیلی کم ،نمره ( 2بیانور کم ،نمره ( 3بیوانور

آمد ا تبار پرسشنامه حمایت اجتموا ی  Winfildا

متوسط ،نمره ( 4بیانور زیاد ا نمره ( 5بیوانورخیلی

ا تبار محتووا

زیوواد بودنوود ( 24پایووایی پرسشوونامه خودارزیووابی

تأییوود شووده اسووت ( 26در ایوون مطالعووه ،پایووایی

سالمت  6/78به دست آمد ا پرسشونامه بوه صوورت

پرسشنامه با آلفای کرانباخ  6/84ثابت شد ( 26ایون

پایلوت بر رای  46نفر از جامعه آماری ،مورد آزموون

پرسشنامه از  8بخش تشکیل شده بوود کوه هور کودام

عوورار گرفووت ا منجوور بووه برخووی بووازنوریهووا در

بیانور ابعاد خاصی از موضووم موورد بررسوی بودنود

پرسشنامه ،نظیر حا

برخوی از گویوههوا ا اصوالح

بخش اال سؤاالت مربوب به ایژگیهای دموگرافیوک

نحوه ا رراحی برخی از پرسشهوا گردیود همچنوین

شووامل سوون ،جنس ویت ،ربقووه اعتصووادی -اجتمووا ی،

با انجام پیش آزمون بر رای  46نفر ،پایایی ا انسوجام

اضعیت اشتغال ،بخش دام سؤاالت مربوب به سوابقه

درانی با ضری

آلفای کرانباخ تعیین شد ( 24برای

بیماری با  8سؤال در موورد (فشوارخون بواال ،سوابقه

تعیین ا تبار پرسشنامههوا از ا تبوار صووری ا محتووا

سکته علبی ،بیماری عند ،گربی خون ،انووام سورران،

استفاده شد که بورای تعیوین ا تبوار صووری تعودادی

دخانیات ( ، 21بخش سوم سوؤاالت مربووب

پرسشنامه بوه سوالمندان ارائوه گردیود ا بورای ا تبوار

به رفتار سالمت که در حوزه سالمت اسوت ا شوامل

محتوووا ،پرسشوونامه در اختیووار ا ضووای هیووأت لمووی

کردن ،پرهیا از غواای

رشته جامعهشناسی ا جمعیتشناسی دانشوکده لووم

مصر

خوردن غاای مناس  ،ارز

گرب ا مواردی از این عبیل با  6سوؤال ( 22بخوش
گهارم سؤاالت مربوب به ات نفو

اجتما ی دانشواه شیراز عرار گرفوت ا بعود از جمو

بوود کوه بورای

کردن نظرات آنها ،اصالحات الزم بر اساس بازخورد

ررح آن از پرسشنامه رازنبرگ استفاده شود ا بخوش

کس

شده صورت گرفت برای تعیین پایایی اباار ،از

پنجم سؤاالت مربووب بوه حمایوت اجتموا ی کوه بوا

آلفووای کرانبوواخ اسووتفاده شوود کووه بووه ترتی و

اسووووتفاده از پرسشوووونامه  Winfildا Taygman

رفتارهای سالمت ،حمایت اجتموا ی ا وات نفو ،

رراحی شود کوه شوامل  8سوؤل بوود بخوش ششوم

ارتباب ا صمیمیت با فرزندان ا ارتباب ا صمیمیت بوا

سؤاالت مربوب به ارتباب ا صمیمیت با داستان بوا 4

داستان برابر با 6/87 ،6/84 ،6/82، 6/84 ،6/74بودند

سوؤال ،بخووش هفووتم سوؤاالت مربوووب بووه ارتبوواب ا

( 24تجای وه ا تحلیوول دادههووا از رری وق نوورمافوواار

صمیمیت با فرزندان با  6سؤال بود ( 23بخش ششم

آماری  SPSSنسخه  26در دا سوطح آموار توصویفی

ا هفتم هم در حوزه سالمت اجتموا ی عابول معرفوی

نظیر فرااانی ،میوانوین ا انحورا

معیوار ا در سوطح

هستند بخش هشتم سؤاالت مربوب بوه خودارزیوابی

آمووار تحلیلووی نظیوور آزمووون همبسووتوی پیرسووون ا

سالمت در گهار بعود سوالمت جسومانی ،اضوطراب،

رگرسیون ا آزموون آنووا ( Fانجوام پوایرفت بورای

افسووردگی ا کووارکرد اجتمووا ی بووا 22سووؤال بووود

بوورآارد میوواان تووأثیر هریووک از متغیرهووای مسووتقل
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همبستوی تأیید شده است ( 13پایایی این پرسشنامه

امتیاز یک تا پنج بوه ترتیو

 Taygmanدر مطالعات دیور با را

نشوان دهنوده نموره (1

خودارزیابی سالمت سالمندان

مجید موحدمجد و همکار

ایژگیهای دمووگرافیکی ،رفتارهوای سوالمت ،وات
نف

ا حمایت اجتما ی ا رفتارهای سالمت از مودل

کدام از این متغیرهوای مسوا د کننوده ،موجو

بوراز

رفتاری خاص در فرد میشود ،برای مثال ات نفو

تأثیرات جمعی ا مستقل متغیرهای مسوتقل بور متغیور

جرأت تغییر را از فرد میگیرد وامول عادرکننوده بوا

اابسته از رگرسیون گند متغیری به شیوه گام بوه گوام

تأثیر غیرمستقیم بور وامول محیطوی بور رفتوار توأثیر

گام بوه

موویگاارنوود شووغل پاسووخوویان ،ربقووه اعتصووادی-

گووام ،آمووارههووای مربوووب بووه تبیووین متغیوور اابسووته

اجتما ی که فرد در آن رشد کرده است ،در این دسته

(خودارزیووابی سووالمت را بوور اسوواس یووک سووری

جای مویگیورد ایون دسوته از وامول ،فورد را عوادر

متغیرهای مستقل در هرگام ارائه میکند در شیوه گوام

میسازد تا از محیط به گونهای خاص اسوتفاده کنود ا

به گام متغیرها یک به یوک بوه مودل اارد مویشووند،

فرد را در جایواهی عرار میدهد که از امتیازات بیشوتر

یعنی ابتدا متغیری که بیشترین همبستوی را بوا متغیور

یا کمتر از دیووران برخووردار شوود وامول تقویوت

اابسته دارد مشخص میشود ( 25بورای نشوان دادن

کننده آن دسته واملی اسوت کوه بعود از انجوام یوک

میاان سطوح خودارزیابی سالمت ،افراد مورد مطالعوه

رفتار حضور دارنود ا با وا انویواه بورای توداام آن

را در سه سطح سالمت مومی پایین ،متوسوط ا بواال

خواهند شد مانند حمایت اجتما ی که در ایون دسوته

ربقووهبنوودی نمووودیم حوود پووایین را از ایوون رریووق

عرار میگیرند ( 26در نتیجهگیری ،نتوایج تحقیوق را

(میانوین -انحرا

معیار  ،حد متوسط را به این شیوه

در استفاده از سه بخش اال نظریوه پرسوید -پراسوید

(میانوین ±انحرا

معیوار ا حود بواال را ایون گونوه

بیان کردیم که سه بخش اال ایون نظریوه بوه بررسوی

استفاده گردید رگرسیون گند متغیره به را

(میوانوین  +انحوورا

معیوار بوه دسووت آاردیوم بووا

استفاده از این را

نمرات بواالتر از  33حود بواال ا

سالمت در جامعه میپردازد

نمرات  62تا  33حود متوسوط ا نمورات کمتور از 62

یافتهها

حد پایین را تشکیل دادنود خودارزیوابی سوالمت بور

در این پژاهش نیمی از پاسخوویان را زنان ا نیموی

معیار درسه سطح باال (نمره

دیور را مردان تشکیل دادند میانوین سونی سوالمندان

اساس میانوین ا انحرا

باالتر از  ، 33متوسط (نمره  62توا  ، 33پوایین (نموره

 71±7سال بود  73/6درصود پاسوخوویان در گوراه

کمتر از  62امتیازدهی شد در این تحقیوق از الوووی

سوونی  65-74عوورار داشووتند ا تنهووا 1/7درصوود از

پرسید-پراسید استفاده شد این الوو وامل اجتما ی

پاسخوویان در گراه سنی  35سال به باال عرار داشتند

ا فرهنوی ا حتوی جمعیتوی موؤثر بور سوالمت را در

همان گونه که در جدال  1مشواهده مویشوود ،گوراه

سووه دسووته واموول مسووا دکننده ،عادرکننووده ا

سوونی  65-74سووال ،بیشووترین می وانوین خودارزی وابی

تقویت کننده تقسیمبندی کرده است وامول مسوا د

سالمت را داشتند بوین سون ا خودارزیوابی سوالمت

کننده همان دانشهوا ،نوور هوا ،باارهوا ،ترجیهوات

رابطه معنیداری یافت شد ( P=6/668مردان نسوبت

فردی است که میواان تحصویالت فورد ،میواان وات

بووه زنووان میووانوین خودارزیووابی بوواالتری داشووتند

فرد در این دسته مورد بررسی عرار گرفوت هور

سالمندانی که شواغل بودنود ،نموره میوانوین ارزیوابی

عال و

نف
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رگرسیون خطی گندمتغیره استفاده شد برای بررسوی

پایین با نو ی خود کم بینی هموراه اسوت کوه اجوازه

خودارزیابی سالمت سالمندان

مجید موحدمجد و همکار

نظر اعتصادی -اجتما ی در سطح پایینی عرار داشوتند،

معن ویداری یافووت شوود (  P=6/661نمووره می وانوین

کمترین نمره میوانوین ارزیوابی سوالمت را بوه خوود

ارزی وابی سووالمت در سووالمندانی کووه سووابقه بیموواری

اختصاص دادنود بوین ربقوه اعتصوادی -اجتموا ی ا

نداشتند ،نسبت به کسانی کوه سوابقه بیمواری داشوتند

خودارزیابی سالمت رابطه معنویداری اجوود داشوت

باالتر بود سابقه بیماری با خودارزیابی سالمت رابطوه

( P=6/661سالمندان با تحصیالت فوو لیسوان

ا

معنیداری داشت (P=6/661

بوواالتر نمووره میوانوین ارزیوابی سووالمت بوواالتری دارا
جدول  :1ارتباط بین ویژگیهای دموگرافیکی با میانگین نمره ارزیابی سالمت در سالمندان
ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

وضعیت اشتغال

طبقه اقتصادی-اجتماعی

سابقه بیماری
تحصیالت

میانگین نمره ارزیابی سالمت
زن

75/07±97/70

مرد

50/57±91/17

شاغل

72/70±99/19

خانه دار

79/59±99/97

بیکار

71/95±92/12

بازنشسته

70/20±99/91

باال

79/72±1/70

متوسط

70/07±99/10

P-Value
0/051

0/012

0/009

پایین

72/17±91/21

پایین

71/11±92/55

0/009

دارد

79/00±91/70

0/009

بی سواد

70/71± 99/29

دیپلم و زیر دیپلم

71/17± 91/22

فوق دیپلم

77/27± 97/72

لیسانس

75/57± 1/12

فوق لیسانس و باالتر

75/79± 92/91

بیشترین نمره سالمتی در مقیاس کارکرد اجتموا ی بوا

همبستوی پیرسون در جدال  ،2رابطه بین تحصیالت،

میانوین  24/66ا کمتورین نموره سوالمتی در مقیواس

سن ،سابقه بیماری ،ات نف  ،حمایوت اجتموا ی ا

سوالمت جسومانی بوا میوانوین 16/16حاصول شود

رفتووارهووای سووالمت بووا متغیوور اابسووته (خودارزیووابی

سووالمندان در بووین ابعوواد سووالمت ،در بعوود سووالمت

سالمت ا تمامی ابعاد آن را نشان میدهد بین سن ا

جسمانی ضعیفتر بودند ا در بُعد کوارکرد اجتموا ی

خودارزیابی سالمت سالمندان رابطه آماری معنیدار ا

نسبت به سایر ابعاد ،میانوین باالتری داشتند میوانوین

معکوسی دیده شد ( P≥6/664یعنی با افاایش سون،

بُعوود اضووطراب  18/41ا میووانوین بُعوود افسووردگی

خودارزیابی سالمت فرد کاهش مییافت نتایج آزمون

13/23بود میوانوین نموره خودارزیوابی سوالمت کوه

نشان داد که بین سابقه بیماری ا خودارزیابی سالمت

حاصل این  4بُعد است  77/86به دست آمود آزموون

رابطه معنیدار اجوود داشوت ( ، P≥6/661یعنوی بوا
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سالمت باالتری داشتند ( P=6/642سالمندانی کوه از

بودند بین تحصیالت ا خودارزیوابی سوالمت رابطوه

خودارزیابی سالمت سالمندان

مجید موحدمجد و همکار

افاایش سابقه بیماری در فورد ،خودارزیوابی سوالمت

سالمت هم افاایش مییافت همان گونه که مشاهده

توسط فرد کاهش مییافوت ارتبواب معنویداری بوین

میشود رابطه معنیدار مسوتقیم بوین وات نفو

تحصیالت ا همه ابعاد سالمت اجود داشوت (6/666

خود ارزیوابی سوالمت اجوود داشوت (P= 6/666

ا

= Pبه این معنی که هر گه سطح تحصویالت بواالتر

متغیر ات نف

میرفت ،سالمندان ارزیوابی بهتوری از سوالمت خوود

رابطه معنیداری داشت ( . P= 6/666بین رفتارهوای

داشتند بین تعوداد فرزنودان ا خودارزیوابی سوالمت

سووالمت ا خودارزیووابی سووالمت رابطووه معنوویداری

رابطه معنیدار ا معکوسی اجود داشوت (P=6/666

اجود داشوت ( P= 6/666همچنوین بوین حمایوت

یعنووی سووالمندانی کووه فرزنوودان بیشووتری دارا بودنوود،

اجتما ی ا تموام ابعواد خودارزیوابی سوالمت رابطوه

نمودنوود بووین

معنوویداری مشوواهده شوود ( P= 6/666ارتبوواب ا

رفتارهای سالمت پاسخوویان ا خودارزیابی سوالمت

صوومیمیت بووا داسووتان ا فرزنوودان بووا تمووام ابعوواد

رابطه معنیدار مثبتی اجود داشوت ( ، P= 6/666بوه

خودارزیابی سالمت رابطه آماری معنویداری داشوتند

گونهایی که با افاایش رفتارهای سالمت خودارزیوابی

(P= 6/666

جدول  :2ضریب همبستگی متغیرهای زمینهای و مستقل با خودارزیابی سالمت سالمندان
مؤلفههای خودارزیابی سالمت

سالمت جسمانی

اضطراب

افسردگی

کارکرد اجتماعی

خودارزیابی سالمت

متغیرهای مورد مطالعه
سن

ضریب همبستگی
P-Value

-0/029

0/057

-0/907

-0/015

-0/010

()0/007

()0/271

()0/095

()0/050

0/005

سابقه بیماری

ضریب همبستگی
P-Value

-0/229

-0/299

-0/905

-0/091

-0/205

()0/009

()0/009

()0/010

()0/007

0/009

تحصیالت

ضریب همبستگی

0/212

0/910

0/902

0/959

0/950

P-Value

()0/009

()0/007

()0/011

()0/001

0/009

تعداد فرزندان

ضریب همبستگی
P-Value

- 0/979

0/907

0/007

- 0/055

-0/925

()0/009

()0/097

()0/557

()0/255

0/097

عزت نفس

ضریب همبستگی
P-Value

0/109

0/590

0/717

0/971

0/721

()0/009

()0/009

()0/009

()0/009

0/009

حمایت اجتماعی

ضریب همبستگی
P-Value

0/215

0/919

0/971

0/119

0/119

()0/009

()0/009

()0/009

()0/009

0/009

رفتارهای سالمت

ضریب همبستگی
P-Value

0/211

0/905

0/291

0/212

0/997

()0/009

()0/009

()0/009

()0/009

0/009

ارتباط با فرزندان

ضریب همبستگی
P-Value

0/279

0/271

0/971

0/975

0/917

()0/009

()0/009

()0/009

()0/009

0/009

ارتباط با دوستان

ضریب همبستگی

0/979

0/959

0/977

0/977

0/255

()0/009

()0/007

()0/009

()0/009

0/009

P-Value

در جدال زیر نتایج آزمون  ،Fاضعیت اشتغال ا

( P=6/666با خودارزیابی سالمت ارتباب آماری

پایواه اعتصادی -اجتما ی آمده است که بین اضعیت

معنیداری اجود داشت (P<6/665

اشتغال

(، P=6/642
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سووالمت جسوومانی پووایینی را گوواار

با همه ابعاد خوود ارزیوابی سوالمت

خودارزیابی سالمت سالمندان

مجید موحدمجد و همکار
جدول  :3نتایج آزمون وضعیت اشتغال و پایگاه اقتصادی-اجتماعی با خودارزیابی سالمت
F

p-value

وضعیت اشتغال

2/75

0/012

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

5/51

0/000

متغیرهای مستقل

( P=6/661با متغیر اابسته ،معنیدار ا

در مدل ،تأثیر پایدارتری بر متغیر اابسته (خودارزیابی

ا ات نف

سالمت داشتند ،نتوایج مودل رگرسویون گندگانوه در

مثبووت بووود بیشووترین تأثیرگووااری بوور خودارزیووابی

جدال  4نموایش داده شوده اسوت همچنوین عبول از

سالمت مربوب به متغیر ات نف

بود با اسوتفاده از

آنالیا ،پیش فرضهای رگرسیون شامل توزیو نرموال،

رگرسیون گند متغیره گام به گوام مشوخص شود کوه

با سطح معنویداری ( P=6/468ا ودم اجوود هوم

مقدار R2برای متغیور وات نفو

خطووی ( Tolerances> 6/5( Multicolinearityا

 6/384بود در گامهای بعدی بوا اراد هور متغیور بوه

 VIF<1/7مورد آزمون عرارگرفوت براسواس آنوالیا

معادله رگرسیون ،میتوان مشاهده کرد که گوه مقودار

رگرسیون گند متغیره ،متغیرهای ات نف  ،حمایوت

از تغییوورات متغیوور اابسووته توسووط متغیرهووای دیووور

اجتما ی ،سابقه بیماری ،تعداد فرزندان در مدل نهایی

بررسووی شووده اسووت در مرحلووه دام بووا اراد متغیوور

رگرسیون باعی ماندند هموان روور کوه در جودال 4

حمایت اجتما ی  6/67به مقدار  R2افوااده شود در

مشاهده میشود رابطه بین متغیرهوای سوابقه بیمواری

مرحله سوم با اراد متغیور سوابقه بیمواری 6/16 ،بوه

( P=6/661ا تعوووداد فرزنووودان ( P=6/634بووور

مقدار  R2افااده شد در مرحله سووم بوا اراد متغیور

خودارزیابی سالمت معنیدار ا معکووس بوود بودین

تعداد فرزندان 6/15 ،به مقدار  R2افااده گردید بعود

معنی افرادی که سابقه بیمواری داشوتند ،خودارزیوابی

از آن حمایووت اجتمووا ی ،سووابقه بیموواری ا تعووداد

پایینتری از سوالمت خود بیوان نمودند ارتباب سایر

فرزندان بیشترین تأثیر را داشتند

در گوام اال برابور

جدول  :4ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص خود ارزیابی سالمت در سالمندان مورد بررسی
متغیرهای باقی
مانده در مدل

مقدار R

ضرایب استاندارد نشده
B
ضریب تعیین

ضرایب استاندارد شده Beta
P-Value

Std.Error

R2
عزت نفس

0/725

0/951

9/72

0/911

0/709

0/009

حمایت اجتماعی

0/772

0/159

0/551

0/920

0/259

0/009

سابقه بیماری

0/715

0/177

-0/271

0/579

- 0/227

0/009

تعداد فرزندان

0/719

0/175

-0/711

0/925

-0/015

0/091

بحث و نتیجهگیری

نتایج تحقیق نشان داد که متغیر سون بوا خودارزیوابی
سالمت رابطه معنیدار ا معکوسی داشت در مطالعه

977

سادات ا همکاران بین سن ا سالمت راحی ا راانی
رابطه معنیداری اجود داشت ( 27که بوا نتوایج ایون
تحقیق همسو میباشد ایون مطالعوه نشوان داد کوه بوا
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کاهش مییابد با افواایش سون از سوالمت جسومانی

نشان داده شد هرگه سطح شغلی پایینتر باشد ،میاان

سالمندان کاسته میشود؛ زیرا سالمندی با یوک سوری

سالمت خود ادراد نیا کمتر است ( 14که همسو بوا

تغییرات فیایکی همراه است ا میاان کارکرد اجتما ی

نتایج این تحقیق میباشد در شغلهوای سوطح پوایین

آنها کواهش موییابود نتوایج نشوان داد خودارزیوابی

سالمت جسمانی فورد سوالمند مویتوانود در معورض

سالمت با ربقه اعتصادی-اجتما ی رابطوه معنویداری

خطر باشد سطوح شغلی پایین میتواند بوا افسوردگی

دارد در مطالعه  Tsimbosمشخص شود افورادی کوه

ا اضطراب در فرد سوالمند هموراه باشود نتوایج ایون

جایواه اعتصادی -اجتما ی پایینی دارند ،در همه ابعاد

تحقیق نشان داد کوه بوین تحصویالت ا خودارزیوابی

سالمت نیا اضعیت بدتری دارند ( ، 12که همسو بوا

سالمت رابطوه معنویداری اجوود دارد کوه بوا نتوایج

این تحقیق میباشود در مطالعوه میرزایوی ایون یافتوه

تحقیق گشتاسوبی ا همکواران کوه نشوان دادنود بوین

مشخص شد که افراد ربقات اجتموا ی پوایینتور کوه

تحصیالت ا سالمت ارتباب معنیداری اجوود دارد ا

دارای درآموود کمتوور هسووتند ،خودارزیووابی سووالمت

همچنین با نتایج تحقیق حیودری ا همکواران همسوو

پایینتری داشتهاند که نتایج مشابه این تحقیوق داشوت

می باشد ( 23،28افاایش سطح تحصیالت میتوانود

( 7سالمندانی که ربقه اعتصوادی -اجتموا ی پوایینی

میاان آگاهی افراد سالمند از داره سالمندی را افاایش

دارند میتوانند از لحاظ سوالمت جسومانی در سوطح

دهد ا افوراد سوالمند درد بهتوری از داره سوالمندی

پایینتری باشند ،میاان افسردگی ا اضطراب بوه دلیول

خود داشته باشند بر اساس نتایج رگرسویونی ،حوداد

شرایط اعتصادی پایین بیشتر میشوود ا ممکون اسوت

 48درصد این نوسانات بر اسواس گهوار متغیور عابول

کارکرد اجتما ی ضعیفتری ارائوه دهنود نتوایج ایون

تبیین بود این متغیرها به ترتی

اهمیت شوامل وات

تحقیق حواکی از رابطوه آمواری معنویدار منفوی بوین

نف و  ،حمایووت اجتمووا ی ،سووابقه بیموواری ا تعووداد

بیماری ا خودارزیابی سالمت بود ،یعنوی بوا افواایش

فرزندان بودند در این میان بیشترین توأثیرگوااری بور

بیماری در افراد ،سوالمت ادراد شوده آنهوا کواهش

نمره خودارزیابی سالمت مربوب به متغیر ات نفو

مییابد مطالعه  Tsimbosنشان داد سابقه بیماری بوا

بووود در بررسووی خودارزیووابی سووالمت سووالمندان

خودارزیابی سالمت پایین هموراه اسوت ( 12کوه بوا

مشخص شد که ات نف

تأثیر مهموی بور سوالمت

نتایج این تحقیق همسو مویباشود سوابقه بیمواری در

افراد دارد ،به روری که ات نف

سالمندان میتواند بر درد ذهنی آنها از خود ارزیابی

نو ی خودکم بینی همراه باشد سالمندانی کوه وات

سالمت تأثیر بواارد سالمندی با بیماریهوا از جملوه

نف

باالتری داشتند ،سوالمت درد شوده بواالتری را

بیماریهای مامن همراه است اجود این بیمواریهوا

گاار

در افراد سالمند موج
خود گاار

مویشوود سوالمت کمتوری از

پایین میتوانود بوا

دادنود ایون نتیجوه بوا اسوتفاده از پرسشونامه

رازنبرگ به دست آمد که نشوان داد وات نفو

در

دهنود ا درد ضوعیفتوری از سوالمت

خودارزیابی سالمت توأثیر دارد ایون یافتوه بوا نتوایج

خود داشته باشند نتایج این تحقیق نشان داد کوه بوین

تحقیق  Lucasا همکواران کوه نشوان داد ا تمواد بوه

اضووعیت شووغلی ا خودارزیووابی سووالمت رابطووه

با سالمت رابطه معنیداری دارد ،همسو میباشد
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افاایش سن ،خودارزیابی سالمت توسط افراد سوالمند

معنوویداری اجووود دارد در مطالعووه Gunnarsson

خودارزیابی سالمت سالمندان

( 36بووا افوواایش ووات نفوو

مجید موحدمجد و همکار

میدهنود

مشابه میباشد تعداد فرزنودان زیواد بوه نووان مثوال

شود که فرد درد

میتواند بر سالمت جسمانی سالمندان تأثیر بواارد به

ذهنی بهتری از سالمت خود ارائه دهد با اسوتفاده بوا

گونهای که میتواند کارکرد اجتما ی افراد سوالمند را

پرسشنامه  Winfildا  Taygmanنشان داده شد کوه

کاهش دهد در این تحقیق بین رفتارهوای سوالمت ا

حمایت اجتما ی بر سالمت ادراد شوده افوراد توأثیر

خودارزیابی سالمت رابطه معنیداری اجوود داشوت

دارد نتایج ایون تحقیوق نشوان داد کوه بوین حمایوت

مشابه نتایج تحقیق  Wolinskyکه نشوان داد افورادی

اجتمووا ی ا خودارزیووابی سووالمت رابطووه معنوویداری

که رفتار سالمت مناسبی نداشتند ا افورادی کوه دارای

اجود دارد که با تحقیوق  Molariusا همکواران کوه

سابقه بیمواری بوودهانود بوه نسوبت دیووران سوالمت

نشان دادند افرادی کوه از حمایوت اجتموا ی کمتوری

کمتری از خود گاار

نموده اند ،مویباشود ( 13در

برخوووردار بودنوود ،رتبووهبنوودی ضووعیف در سووالمت

این تحقیق مشوخص شود کوه انجوام دادن رفتارهوای

خودارزیابی شده داشتند ،همسوو مویباشود ( 15کوه

سالمت شامل تغایه مناس  ،ارز

کوردن ،پرهیوا از

این نتیجه ،مهم بودن حمایت اجتما ی را بورای داره

غااهای گرب ا نامناس  ،بر سالمت سالمندان توأثیر

سالمندی مشخص میکند ،به نوان مثال در کشور موا

داشته است بدین ترتی

بور اسواس الوووی پرسوید-

یک منب مهوم بورای حمایوت اجتموا ی ،خوانوادههوا

پراسید نشان داده شد که وامل اجتما ی (ارتبواب بوا

هستند خانوادهها به نوان یک منب حمایتی میتوانند

داسوتان ا فرزنودان ،حمایوت اجتموا ی ا فرهنووی

شرایط ا داره سالمندی بهتوری بورای افوراد سوالمند

(تحصیالت ا حتی جمعیتی (سن ،اضعیت اشوتغال،

فراهم کنند ارتباب ا صمیمیت با فرزنودان ا داسوتان

ربقووه اعتصووادی -اجتمووا ی ا

بوور خودارزیووابی

میتواند بر سالمت افراد تأثیر بوواارد کوه مویتوانود

سالمت سالمندان تأثیر دارد ا این نشوان دهنوده ایون

خود نو ی حمایت اجتما ی بورای سوالمندان باشود

است که سالمتی ضمن یک پدیده پاشکی ،یک پدیده

 Ballesterosدر مطالعووه خووود نشووان داد ارتبوواب بووا

اجتمووا ی اسووت در بررسووی خودارزیووابی سووالمت

داستان ا خانواده نقوش اساسوی در کیفیوت زنودگی

سالمندان مشخص شود وات نفو

کوه یوک متغیور

سالمند است ( 31که بوا نتوایج ایون تحقیوق همسوو

اجتما ی هست ،تأثیر مهمی بر سالمت افراد دارد

خودارزیابی سالمت بهتری از خود گاار
افاایش ات نف

میتواند موج

میباشد ارتباب با داستان ا فرزندان خود بوه نووان
یک مؤلفه حمایت اجتما ی میباشد پو

زموانی کوه

افراد سالمند ارتباب ا صمیمیت باالتری با داسوتان ا
فرزندان خوود داشوته باشوند درد بهتور ا بواالتری از
سالمندی خود ارائه میدهند نتایج این تحقیوق نشوان
داد که بوین تعوداد فرزنودان ا خودارزیوابی سوالمت
رابطه معنیداری اجود دارد در مطالعوه Callaghan

مشخص شد بوین تعوداد فرزنودان ا سوالمت رابطوه
975

پیشنهادها

بدین ترتی

نشوان داده شود کوه وامول اجتموا ی ا

فرهنوی ا حتوی جمعیتوی بور خودارزیوابی سوالمت
سالمندان تأثیر دارد ا این نشان دهنده ایون اسوت کوه
سالمتی هم یوک پدیوده پاشوکی ا هوم یوک پدیوده
اجتما ی است سیاستگااران میتوانند بوا توجوه بوه
نتایج این تحقیق ا دیور مطالعات در این زمینوه ا بوا
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معنیداری اجود دارد ( 16که نتایج این تحقیق با آن

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 12:13 +0430 on Saturday July 21st 2018

خودارزیابی سالمت سالمندان

مجید موحدمجد و همکار

سووؤاالت پرسشوونامه بووود بووا توجووه بووه ایوون کووه

بهبود اضوعیت

خودارزیابی سالمت امل مهمی بر شیوه زندگی سالم

 از براز مشکالت فرااان در،احساس سالمت میشود

 برناموهای، پیشنهاد میشود که سیاسوتگوااران،است

جامعه جلوگیری نمایند پیشونهاد مویشوود از رریوق

تحت نوان پیموایش سوالمت رراحوی کننود ا هموه

سازمانها ا انجمنهای مختلف بوه بواال بوردن وات

ساله اضعیت سالمت را در جامعه رصد کنند

حمایت از وامل اجتما ی که موج

سالمندان کمک کرد ا حمایت اجتما ی کوه بوه

نف

نوبه خود بر خودارزیابی سالمت ا درد ذهنی فرد از
سپاسگزاری

، مورد توجه باشد در جامعه ایوران،سالمت تأثیر دارد

مطالعه حاضور حاصول پایوان ناموه کارشناسوی ارشود

کانون گرم خانوادهها میتواند نقش مهمی در حمایت

 بود از کلیه سوالمندان2234814 دانشواه شیراز با کد

از سالمندان داشته باشند از جمله محدادیتهای این

که با صبر ا حوصله ما را در انجام این تحقیوق یواری

 مشکالت جم آاری دادهها ا دم همکاری،پژاهش

. تقدیر ا تشکر به مل میآید،نمودهاند
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Abstract
Introduction: Self-assessed health is the most commonly used measure to rate mental health
status in the elderly people because this method assesses different aspects of health such as
physical health, anxiety, depression, and social function in elderly people. The aim of this
study was to study Self-assessed health among elderly people of Shiraz in 2015.
Methods: This descriptive-analytic cross-sectional study was performed in 2015. A total of
400 elderly people of Shiraz were included in the study using cluster random sampling
method and data (about 8 variables) were collected using a health Self-assessment
questionnaire. Data were statistically analyzed by SPSS 20 using descriptive and inferential
statistics.
Results: In this study, 60.3% of elderly people reported average health status. There was
significant relationship between demographic variables (age, education, employment status,
socioeconomic class, and medical history) and Self-assessed health. There was no significant
relationship between gender and Self-assessed health. There was significant relationship
between sociocultural variables (health behaviors, social support, Self-esteem,
communication and intimacy with children and friends (P=0.000) and number of children
(P=0.017), and Self- assessed health (P=0.017).
Conclusion: Policy makers can design a program called Health Survey of Elderly People and
monitor their health status in the society every year and also provide programs tailored to the
community conditions and health status of elderly people.
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with Friends and Children, Physical Health and Social Functioning
Citation: Movahedmajd M, Jahanbazian S. The Study of Self-assessed Health among Elderly People of Shiraz in 2015.
Journal of Health Based Research 2016; 2(2): 159-171.
1. Assistant Professor, Faculty of Economic, Management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2. MSc Student, Faculty of Economic, Management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.
*Correspondence: Faculty of Social Science, Shiraz University, Shiraz
Tel: 071946- 85115
Email: mmovahed@rose.shirazu.ac.ir

979

5931 اتبستان/ 2  شماره/– سال دوم

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

