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Abstract 
Background and Aim: The main challenge of the present century in the public health field is the high 

quality of life. The purpose of this research was to examine the relationship between public health and quality of 
life in the elderly in 2017. 

Methods: The studied population was over 60 years old and the sample size consisted of 233 elderly of 
Esfarayen county referred to health care centers. Data were collected using a three-part questionnaire. The first 
part included demographic data, the second part included Goldberg public health scale with 28 questions and the 
third part included Lipad elderly quality of life scale. Data analysis was performed by SPSS, version 16 software 
using independent t-test, one-way ANOVA, and Pearson correlation coefficient. 

Results: The mean age of the subjects was 65.06±6.07 years old. Most of the subjects were female (%65.7), 
illiterate (%65.2), and married (%70.8). The mean scores of quality of life and public health in the elderly were 
46.70±7.74 and 24.44±11.43, respectively. The findings showed that with increasing public health, quality of 
life of elderly significantly increased (r=0.33, p<0.001). 

Conclusion: According to the results of the present research, it is recommended that health and care 
managers pay more attention to the importance of lifestyle in health promotion in training programs of the 
society. Continuous and planned training for elderly in relation to lifestyle and public health can reduce the high 
prevalence and progression of many diseases and could improve their quality of life. 
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 1396بررسی ارتباط بین سالمت عمومی با کیفیت زندگی سالمندان شهرستان اسفراین در سال 
  

 *و6احمد صادقی، 5، فرشته عیدي4، نرگس یعقوبی3، حسین روحانی2و1مهدي راعی
 

  رانی، تهران، ا)عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یپژوهشکده سبک زندگ ،یبهداشت نظام قاتیمرکز تحق 1
  ، تهران، ایران)عج(، گروه اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا استادیار آمار زیستی 2

  ي علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکدهاستادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،  3
  علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران ي کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکدهدانشجوي بهداشت عمومی،  4

  علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران ي دانشکدهکارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه بهداشت عمومی،  5
  علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران ي روه بهداشت عمومی، دانشکدهگ ،ی درمانیبهداشتخدمات مدیریت  استادیار 6

  
 دهکیچ

 سالمندي جمعیت افزایش به توجه با .مت عمومی، زندگی با کیفیت برتر استالي س چالش اصلی قرن حاضر در زمینه :فهدزمینه و 
 .انجام شده است 1396این مطالعه با هدف بررسی رابطه سالمت عمومی و کیفیت زندگی در سالمندان در سال  کشور در

نفر از سالمندان شهرستان اسفراین و  233نمونه موردمطالعه شامل  سال سن و حجم 60جمعیت مورد مطالعه افراد باالي :هاروش
بخش اول شامل . اي مشتمل بر سه قسمت بود نامه ها با استفاده پرسش ابزار گردآوري داده .رمانی بودود کننده به مراکز بهداشتی مراجعه

نامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد  سوال و بخش سوم پرسش 28نامه سالمت عمومی گلدبرگ شامل  مشخصات فردي، بخش دوم پرسش
طرفه، و ضریب  تی مستقل، آنالیز واریانس یکهاي  و به کمک آزمون 16نسخه  SPSSافزار آماري  ها به کمک نرم وتحلیل داده تجزیه. بود

  .همبستگی پیرسون انجام شده است
و  %)2/65(، بی سواد %)7/65(اغلب افراد مورد مطالعه مونث . سال بود 06/65±07/6میانگین سنی افراد مورد پژوهش : ها یافته

و  70/46±74/7ترتیب برابر با  دگی و سالمت عمومی در سالمندان مورد مطالعه بهمیانگین نمرات کیفیت زن. بودند %)8/70(متاهل 
یابد  داري افزایش می هاي پژوهش نشان داد که با افزایش سالمت عمومی، کیفیت زندگی سالمندان بطور معنی یافته. بود 43/11±44/24

)001/0p<  33/0وr=.(  
هاي آموزشی جامعه به اهمیت سبک  شود مدیران بهداشت و درمان در برنامه ه میبا توجه به نتایج این مطالعه توصی: گیري نتیجه

شده براي سالمندان در ارتباط با سبک  ریزي هاي مداوم و برنامه توان با آموزش می. زندگی در ارتقاي سالمت توجه بیشتري نشان دهند
  .ست و بالتبع باعث ارتقاي کیفیت زندگی آنان شدها کا زندگی و سالمت عمومی از شیوع باال و پیشرفت بسیاري از بیماري

  
 سالمت، کیفیت زندگی، سالمند، اسفراین :ها کلیدواژه
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 و همکاران راعی/  52

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

  مقدمه
 8یعنی حدود میلیون نفر  524تخمین زده شد  2010در سال 

. سال و باالتر هستند 65خورده لدرصد از جمعیت جهان، افراد سا
تقریباً سه برابر شود و به  2050رود این رقم در سال  انتظار می

. برسد) درصد از جمعیت جهان 16(میلیارد نفر حدود یک و نیم 
ترین  خورده ترین کشورها، سال یافته اگرچه در حال حاضر توسعه

خوردگی جمعیت در  ترین سال نمودار جمعیت را دارند، ولی سریع
شود بین  بینی می پیش. افتد یافته اتفاق می هاي کمتر توسعه کشور
ورده درکشورهاي خ تعداد افراد سال 2050تا  2010هاي  سال

هاي  درصد افزایش در کشور 71یافته، در مقایسه با  کمتر توسعه
  .)2, 1(د درصد افزایش یاب 250یافته،  توسعه

بنا بر گزارش وزارت بهداشت و همچنین بر اساس سرشماري 
 8.2نفر معادل  676هزار و  159میلیون و  6تعداد  1390سال 

میلیونی ایرانیان را سالمندان تشکیل  75درصد از جمعیت 
 10 از بیش 1400 سال در که است شده برآورد. )3(دهند  می

 به این و باشند داشته سن سال 60 باالي جمعیت کشور، از درصد
. )4(خواهد بود  کشور در سالمندي جمعیت افزایش گسترده معناي

شود جمعیت سالمندان ایرانی در سال  بینی می پیشهمچنین 
  .)5( درصد برسد 30به حدود  1430
،  1390راساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال ب

 به 90و  1385تر در سال سال و بااال 60درصد جمعیت افراد 
بر طبق . درصد افزایش یافته است 26/8به  27/7ترتیب از 

استان خراسان شمالی با جمعیتی حدود  1390سرشماري سال 
درصد از جمعیت کل کشور را به خود  15/1نهصد هزار نفر، 

 3/50درصد را مردان و  7/49از این تعداد . اختصاص داده است
درصد این جمعیت را افراد  3/5 که درصد را زنان تشکیل میدهند

  .)6( و باالتر تشکیل میدهدساله  65
ت، المنی را نیز مانند سالسازمان جهانی بهداشت، عمر طو

عنوان یکی از  رآمد و رفاه اجتماعی، بهآموزش، اشتغال، مسکن، د
چالش اصلی قرن  .دهاي سالمت عمومی محسوب میکن شاخص

به . مت عمومی، زندگی با کیفیت برتر استالي س حاضر در زمینه
وه بر افزایش امید به زندگی، باید به سالمندي الاین معنی که ع

هبود پویا توجه نموده، و کیفیت زندگی را نیز در کنار کمیت آن ب
  .)7( بخشید

به بررسی ارتباط  1395شعبانی و همکاران در سال 
خودکارآمدي و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه هاي شهر 
تهران پرداخت و نشان داد که ارتباط سن و سطح تحصیالت با 

ناصح و حیدري . )8(کیفیت زندگی از نظر آماري معنی دار است 
 عمومی خودکارآمدي ارتباطبررسی در مطالعه اي مشابه به 

 چهارمحال سالمندان سراهاي مقیم درسالمندان زندگی وکیفیت
 درصد69نتایج مطالعه مذکور نشان داد. پرداختند وبختیاري

ازکیفیت  درصد65ازسالمندان ازخودکارآمدي عمومی پائین و 
و  مستقیم ارتباط مطالعه دراین. زندگی پائین برخوردار بودند

عملکرد  مقیاسهاي و خرده عمومی خودکارآمدي بین معناداري
فیزیکی، ایفاي نقش جسمی، ایفاي نقش عاطفی، عملکرد 
اجتماعی، سالمت روانی، سرزندگی و نشاط، درد بدنی وجود 

به  1389مومنی و کریمی در مطالعه اي در سال. )9(داشت 
م سراي غیرمقی/مقایسه سالمت عمومی سالمندان مقیمبررسی 

سالمندان پرداختند و بیان نمودند که میانگین نمرات سالمت 
عمومی سالمندان مقیم سراي سالمندان از میانگین نمرات 

نمره باال نشانه سالمت روان  .سالمندان مقیم جامعه بیشتر است
پایین بود و تفاوت مشاهده شده درمیانگین ها براي سالمت 

فسردگی جسمانی و اختالل هاي نشانه هاي ا عمومی و زیرمقیاس
اختالل درکارکرد  در کارکرداجتماعی از لحاظ آماري معنادار و

  .)10(اجتماعی زنان مقیم آسایشگاه بیشتر از مردان بود 
در  سالمت نظام تیموفق انگریسالمندان، ب تیجمع شیافزا

 تواندی م اما است، یو مراقبت یدرمان ،یخدمات بهداشت هارائ
 مشکالت و لیمسا ياز سالمندان که دارا ییباال تیجمع انگریب

ی و کیولوژیزیف ،یروانشناخت ،ياقتصاد ،یمختلف اجتماع
به دلیل کهولت و  سالمندان. )11(پاتولوژیکی هستند نیز باشد 

هایشان و هم این که از اقشار آسیب پذیر جامعه  کاهش توانایی
محسوب می شوند بایستی مورد حمایت هاي الزم قرار گیرند و 
نیازهاي آنان در ابعاد جسمی، اجتماعی و روانی مورد ارزیابی و 

در مطالعه اي که توسط کاولرو  و . )12(بررسی قرار گیرد 
 یاجتماع یزندگ یهدف بررس با  2007همکارانش در سال 

 روابط که افراد مسن با انجام گرفت مشخص شد که  سالمندان
و باور دارند که  ی هستند نسبتا راضی از زندگی خود اجتماع

ی آنها را کاهش دهد و نیز تنها زندگ تیفیتواند ک یم ییتنها
 نیهمچن قیتحق نیا. شرط تنهایی را خود کفا بودن اعالم نمودند

 يبرا یو ادغام اجتماع یطیمح ستیز يهایژگینشان داد که و
  .)13( بخش مهم است تیرضا یزندگ وهیش کیبه  یابیدست

درصد از  35درصد از هزینه هاي مراقبت بهداشتی،  60حدود 
درصد از روز هاي بستري در  40ترخیص هاي بیمارستانی، 

 سالمتی. )12(بیمارستان را سالمندان به خود اختصاص می دهند 
از مهمترین و کیفیت زندگی یکی  زندگی کیفیت اصلی ابعاد از

مسایل عصر امروز در مراقبت سالمتی است و یکی از بزرگترین 
اهداف بهداشتی براي باال بردن سالمت افراد محسوب می شود 
که در سالهاي اخیر از مهمترین عوامل مؤثر در زندگی افراد به 

   .)14(. خصوص سالمندان و افراد ناتوان شناخته شده است
 پدیـده  کامل طور به نمیتوان سالمت در نظام که آنجایی از
 در را سـالمتی  مفهـوم  لذا داد، قرار مورد توجه را زندگی کیفیت
 بـا  مـرتبط  زنـدگی  کیفیت « آرمان زندگی که کیفیت با ارتباط

 بهداشتی، خدمات ارائه نوین شاخص مفهوم و قالب در » سالمت
 ویـژه  بـه  جمعیتـی  مختلـف  به گـروه هـاي   مراقبتی و درمانی

 به توجه با. )16, 15(می دهند  مطالعه قرار مورد است، سالمندان
این مطالعه با هـدف بررسـی    کشور در سالمندي جمعیت افزایش
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 53/  سالمندان یزندگ تیفیبا ک یسالمت عموم نیارتباط ب
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رابطه سالمت عمـومی و کیفیـت زنـدگی سـالمندان شهرسـتان      
 .انجام شده است 1396اسفراین در سال 

  ها روش
تحلیلـی بـه روش مقطعـی و در سـال     -این مطالعه توصیفی

سال سـن   60جمعیت مورد مطالعه افراد باالي . انجام شد 1396
نفـر بـوده    233در شهرستان اسفراین و حجم نمونه مورد مطالعه 

بـه صـورت تصـادفی در دسـترس از سـالمندان       نمونه هـا  .است
کننـدگان بـه مراکـز بهداشـتی و     شهرستان اسفراین که مراجعـه  

بدین ترتیب افراد مراجعه کننـده بـه   . درمانی بودند انتخاب شدند
مراکز بهداشتی با داشتن معیارهاي ورود و بـا کسـب رضـایت و    

 60معیـار ورود شـامل سـن   .  شدند ها وارد مطالعه می موافقت آن
سال و باالتر، داشتن حافظه کافی و توانایی پاسـخ بـه سـواالت    

. نامه و معیار خروج از مطالعه داشتن معلولیت جسـمی بـود  پرسش
پس از ارایه توضیح کافی در مورد پژوهش و هـدف انجـام آن و   
دادن اطمینان به سالمندان در مورد محرمانه ماندن اطالعات، بـا  
صبر و حوصله کافی سواالت پرسنامه توسط پژوهشگر به صورت 

گر وارد پرسشـنامه  مصاحبه اي از سالمند پرسیده و توسط پرسشـ 
  .شده است

ابزار گردآوري داده ها با استفاده پرسش نامه اي مشتمل بر 
سن، : سه قسمت بود که بخش اول شامل مشخصات فردي مانند

جنس، وضعیت تاهل، شغل، تحصیالت، میزان درآمد، وضعیت 
در بخش دوم پرسش نامه سالمت عمومی . بود.....شغلی و

 28شامل ) Goldberg health Questionnaire(گلدبرگ 
این آزمون کال . گزینه اي مورد استفاده قرار گرفت 4سوال 

جسمانی فرد را نشان می دهد و نمره گذاري این  -وضعیت روانی
گزینه اي لیکرت تنطیم شده است که  4آزمون بر اساس مقیاس 

نمره کسب شده در . به آن نمره صفر تا سه اختصاص داده شد
 هرچقدر نمره کسب شده باالتر .متغییر می باشد 84فرد از صفر تا 

الزم به . ی باشدسالمت فرد م تیوخامت در وضع انگریباشد، ب
در  یپرسشنامه سالمت عموم ییایو پا ییکه اعتبار رواذکر است 

 . )17(قرار گرفته است  دییتأمورد و  یبررسقبال  رانیا
بخش سوم شامل پرسش نامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد 

داشت جهانی این پرسش نامه تحت حمایت هاي سازمان به. بود
گسترش یافته است و توسط دي لئو و همکـاران در شـهر هـاي    
پادوا و برشا در ایتالیا، لیدن در هلنـد و هلسـینکی فنالنـد مـورد     

کاربرد آن نسبتا سریع است و . بررسی و استفاده قرار گرفته است
به سهولت توسط سالمندان با تحصیالت پایین قابل فهم بوده و 

این پرسش نامه کیفیت زندگی . دیده ندارد نیاز به پرسنل آموزش
 6(، مراقبـت از خـود  )سوال 5(بعد عملکرد جسمی 7سالمند را در 

، )سـوال  5(، عملکرد ذهنـی )سوال 4(، افسردگی و اضطراب)سوال
و رضایت از ) سوال 2(، عملکرد جنسی)سوال 3(عملکرد اجتماعی

ایـن بخـش پرسـش نامـه بـه      . بررسی می کند) سوال 6(زندگی

ت لیکرتی طراحی شده و هر پرسش داراي چهار گزینه است صور
امتیاز بندي شده و ) بهترین حالت(تا سه) بدترین حالت(که از صفر

که داراي حداقل صفر امتیـاز و  (سوال است  31در مجموع داراي 
و روایـی و پایـایی ایـن     )18(می باشـد  ) امتیاز است 93حداکثر 

.  )19(پرسشنامه نیز قبال بررسی و مورد تایید قـرار گرفتـه اسـت    
ارزیابی پایایی این ابزار در مطالعه ما با محاسبه آلفـاي کرونبـاخ   

)83/0=α (رفتنیز انجام و مورد تایید قرار گ.  
 SPSSتجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماري 

تی مستقل، آنالیز واریانس یک هاي  و به کمک آزمون 16نسخه 
هاي ناپارامتري  طرفه، و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون

  .ها انجام شده است معادل آن

  نتایج
. سال بود 06/65±07/6میانگین سنی افراد مورد پژوهش 

و  %)2/65(، بی سواد %)7/65(رد مطالعه مونث اغلب افراد مو
از آنان در منزل شخصی اقامت % 3/86بودند و  %)8/70(متاهل 
  ).1جدول شماره(داشتند 

ــومی در    ــالمت عم ــدگی و س ــت زن ــرات کیفی ــانگین نم می
ــا   و  70/46±74/7ســالمندان مــورد مطالعــه بــه ترتیــب برابــر ب

ــود 43/11±44/24 ــدگی  . بـ ــت زنـ ــرات کیفیـ ــانگین نمـ  میـ
سالمندان در ابعاد مختلـف فیزیکـی، خـود مراقبتـی، افسـردگی      
و اضــطراب، شــناختی، اجتمــاعی، رضــایت از زنــدگی و مســائل 

، 77/4±69/3، 64/11±43/3 جنســـی بـــه ترتیـــب برابـــر بـــا
و  51/3±56/10، 85/1±82/5، 95/2±85/3، 23/2±32/7
  .بود 77/1±74/2

مومی، یافته هاي پژوهش نشان داد که با افزایش سالمت ع
کیفیت زندگی سالمندان بطور معنی داري افزایش می یابد 

)001/0p<  33/0وr=.(  سالمندان سالمت عمومی با افزایش سن
). =27/0rو  >001/0p(آنان بطور معنی داري کاهش می یافت 

اگرچه با افزایش سن نمره کیفیت زندگی سالمندان کاهش می 
دو متغیر مشاهده نشد  یافت اما ارتباط آماري معنی داري بین این

)47/0p=  048/0وr=-.(  
نتــایج نشــان داد کــه کیفیــت زنــدگی و ســالمت عمــومی  

ــت    ــان اس ــاالتر از زن ــی داري ب ــور معن ــردان بط ــین . م همچن
ارتباط آماري معنی داري بین وضـعیت تاهـل و وضـعیت بیمـه     
ــالمندان      ــومی س ــالمت عم ــدگی و س ــت زن ــا کیفی ــی ب تکمیل

ــد ــاهد ش ــاک . مش ــه س ــالمندانی ک ــد  س ــزل شخصــی بودن ن من
ــتند    ــري داش ــومی بهت ــالمت عم ــعیت س ــا ) >001/0p(وض ام

اخـتالف آمـاري معنـی داري در کیفیــت زنـدگی ایـن دو گــروه      
ــالمندان  ــتیجاري (از س ــی و اس ــزل شخص ــت  ) من ــود نداش وج

)125/0p= .(    ــدگی ــت زن ــا کیفی ــیالت ب ــطح تحص ــاط س ارتب
معنی دار نبـود امـا سـالمندانی کـه سـطح تحصـیالت بـاالتري        
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 و همکاران راعی/  54

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

  ).>001/0p(برخوردار بودند داشــتند بطــور معنــی داري از ســطح ســالمت عمــومی بهتــري  
  ارتباط نمره سالمت و کیفیت زندگی با متغیر جنس در سالمندانمیانگین و  .1جدول 

    سالمت عمومی    کیفیت زندگی      متغیر
 p-value  میانگین±انحراف معیار p-value  میانگین±انحراف معیار  )درصد(تعداد     

  0.017 25.98±10.157  0.003 48.41±4.248  )3/34(80  مرد  جنس
 29.73±11.880 45.80±8.933  )7/65(153  زن

  تحصیالت

 >0.001p 31.73±11.924  0.105 45.80±8.414  )2/65(152  بی سواد
 23.53±7.142 47.70±6.411  )5/24(57  سیکل
 19.80±6.709 50.60±4.717  )6/8(20  دیپلم

 14.00±0.00 47.33±2.309  )7/1(4  دانشگاهی

  تاهل

  >0.001p< 9.601±25.42 0.001p 47.59±7.024  )8/70(165  متاهل
 50±0.00 49.00±0.00  )9/0(2  مجرد
 18.75±8.846 43.00±19.374  )7/1(4  مطلقه

 36.39±11.643 44.48±8.293  )6/26(62  همسر فوت شده

 >0.001p 29.98±11.653  0.514 46.49±8.817  )5/72(169  500کمتر از  درآمد
 24.38±11.436 47.23±7.315  )5/27(64  500بیشتراز 

 >0.001p 28.06±11.588  0.125 46.78±7.849  )3/86(201  شخصی  وضعیت مسکن
 30.23±8.033 46.23±7.507  )7/13(32  استیجاري

 >0.001p 23.09±10.305  0.009 49.07±7.738  )76(178  دارد  بیمه تکمیلی
 30.09±11.287 45.96±7.618  )24(55  ندارد

  شغل

  0.457 25.46±10.798  0.625 49.23±2.522  )6/5(13  بیکار
 28.39±10.506 47.39±5.414  )7/7(18  ازکار افتاده 

 23.46±11.457 49.76±3.912  )9/15(37  بازنشسته
 27.47±70.050 44.11±7.637  )2/8(19  شاغل

 30.10±11.743 45.95±8.745  )7/62(146  خانه دار
  بحث

 و باشد می فرد هر زندگی در مثبت رویداد یک سالمندي
 هاي فرصت با همراه باید مطلوب، کیفیت با تر طوالنی زندگی

 یافته براساس .باشد امنیت و مشارکت سالمتی، براي همیشگی
مطالعه را  مورد) درصد 70حدود (سالمندان  اکثر پژوهشاین  هاي

که  يافراد نیهمچنادند و دیم لیاهل تشکمتسواد و  یافراد ب
 .داشتند يبهتر یو سالمت عموم یزندگ تیفیمتاهل بودند ک

با همسر خود و با همسر و فرزند  بیاکثر افراد به ترتهمچنین 
 تیفیو ک یاز سالمت عموم زیها ن آنکه  کردندیم یخود زندگ

  . وبی برخوردار بودندخ انسبت یزندگ
 کیفیت از مطالعه مورد سالمندان بر اساس یافته هاي پژوهش

همچنین سالمت عمومی  .بودند برخوردار مناسبی نسبتاً زندگی
نتیجه به دست . افراد شرکت کننده در مطالعه خوب بوده است

 )21( ، زنجیران و همکاران)20(ي و همکاران آمده با پژوهش نبو
در مطالعه . اشدهمراستا می ب )22(و قنبري مقدم و همکاران 

، محمودي و )24(، بابک و همکاران )23(فلوئل و همکاران 
نیز میانگین سبک زندگی سالمندان، متوسط گزارش  )2(همکاران 

این مسئله به خودي خود امیدوار کننده است و نشان می . شد
ی توان سبک دهد که با اقدامات و مداخالت موثر، به راحتی م

یافته هاي پژوهش نشان داد . زندگی سالمندان را بهبود بخشید
که نمره سطح رضایت مندي از زندگی در سالمندان نسبتا 

یکی از دالیل رضایت مندي باالي آنها  میتواند توقعات . باالست
  . پایین در زندگی و همچنین ساده زیستی سالمندان باشد

ت و سالمت عمومی در بررسی رابطه بین متغیر جنسی
. سالمندان در مطالعات متفاوت، نتایج گوناگونی گزارش شده است

برخی مطالعات میانگین کل سالمت عمومی مردان را باالتر از 
در این مطالعه کیفیت زندگی و سالمت  .دادند زنان گزارش

 )25(و همکاران  اورفیال .بودعمومی مردان به نسبت زنان باالتر 
در زنان و  اي تفاوت کیفیت زندگی مرتبط با سالمت  در مطالعه

بر اساس نتیجه این . مردان سالمند را مورد بررسی قرار دادد
تحقیق، کیفیت زندگی مربوط به سالمت در زنان نسبت به مردان 
در وضعیت بدتري قرار داشت که لزوم توجه بیشتر به زنان جامعه 

  ردن امکانات و تسهیالتدر این دوران به خصوص فراهم ک
نتایج یافته ها بیانگر آن بود که بین . توان متذکر شد بیشتر را می

سالمت عمومی با سطح تحصیالت ارتباط معنادار آماري وجود 
دارد و با افزایش تحصیالت میانگین نمره سالمت عمومی افراد 

تواند نشان دهنده این باشد که  این مطلب می. افزایش می یابد
الت و سواد عامل موثري در برخورداري از یک زندگی تحصی

  . سالم است
یافته هاي پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی و 
وضعیت تاهل ارتباط معنی داري وجود دارد که با مطالعه لی و 
همکاران در کشور کره و مطالعه دیگر در کشورمان مطابقت 
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یکی از خطرات و مشکالت دوره سالمندي . )27, 26(داشت 
بنابراین توجه . گیرد را میتنهایی و انزواست که گریبان سالمندان 

هاي حمایتی و عاطفی یکی از  به این مساله و فراهم کردن محیط
ضرورت هاي دوره سالمندي و موثر بر کیفیت زندگی سالمندان 

همچنین توجه به برنامه هاي حمایتی و توانمند سازي . است
  .سالمندان در مواجهه با مساله تنهایی و انزوا امري ضروریست

ماري معناداري بین متغیر درآمد با سالمت عمـومی  ارتباط آ 
وجود داشت بدین صورت که افراد با درامد باالتر سالمت عمومی 

البته شایان ذکر است که اکثر افراد مورد مطالعـه  . بهتري داشتند
درآمد یکی از عوامل مهـم و مـوثر بـر    . داراي درآمد پایین بودند

ست زیرا درآمد پایین کیفیت زندگی و سالمت عمومی سالمندان ا
باعث به وجود آمدن مشکالت جسمی و روانی زیـادي میشـود و   

فقـر و محرومیـت در سـالمندان    . یابـد  بیماري هـا افـزایش مـی   
همچنین باعث میشود فرد در تنگناهاي زیادي قرار بگیرد و ایـن  
خود یکی از دالیل به وجود امـدن اخـتالل در اسـایش و امنیـت     

. شود ها از اجتماع می ي و کناره گیري آنافراد و باعث گوشه گیر
دهنده توجه بیشتر بـه وضـعیت معیشـتی و     همه این موارد نشان

زندگی سالمندان است تا بتوانند طـول عمـر بـا کیفیـت بهتـر و      
  .سالمت عمومی بیشتر داشته باشند

طبق نتایج حاصل از پژوهش کیفیت زندگی و سالمت 
وحدانی نیا و . ري داشتندعمومی با یکدیگر ارتباط معنادار آما

همکاران نیز در مقاله خود وضعیت سالمت فرد را به عنوان یک 
عامل پیشگویی کننده بر سطح امتیاز کسب شده در سنجش هاي 

 سالمتی ابعاد مختلفی دارد که هر. )28(کیفیت زندگی میداند 
تواند بر کیفیت زندگی افراد اثر بگذارد و  کدام از ابعاد آن می

سالمتی از آن جهت براي سالمندان و افراد مهم است که بر 
ها موثر  ها و طول عمر مفید آن کیفیت زندگی و آسایش آن

از طرفی سالمتی و کیفیت زندگی داراي ارتباط دو طرفه . باشد می
باعث ایجاد مشکالت  هستند یعنی مشکل در سالمتی افراد

بهداشتی میشود و مشکالت بهداشتی باعث اختالل در کیفیت 
 .)29(زندگی افراد خواهد شد 

  
  گیري نتیجه

امروزه در جوامع مختلف، قسمت عمده مشکالت مربوط به 
با توجه به نتایج . متی از نحوه سبک زندگی شامل می شودسال

پژوهش حاضر مبنی بر وجود ارتباط مثبت بین کیفیت زندگی و 

سالمت عمومی در گروه سنی سالمندان، توصیه می شود مدیران 
بهداشت و درمان در برنامه هاي آموزشی جامعه به اهمیت سبک 

توان با  می. ندزندگی در ارتقاي سالمت توجه بیشتري نشان ده
شده در ارتباط با سبک زندگی از  ریزي آموزش هاي مداوم و برنامه

شیوع باال و پیشرفت بیماري هاي مزمن جسمی و روانی کاست و 
یا حداقل عوارض ناشی از بیماري ها را به حداقل رساند و بار 
اقتصادي ناشی از درمان این بیماري ها را نیز در جامعه کاهش 

میتوان با مطالعه وضعیت سالمت عمومی و کیفیت همچنین . داد
هاي  زندگی سالمندان در شهرستان اسفراین در سیاست گذاري

 .مختلف بهداشتی بهبودي ایجاد و یا تجدیدنظر نمود
 

  هاي پژوهش محدودیت
از جمله محدودیت هاي این مطالعه کمبود همکاري مناسب 

شنوایی یا  تعدادي از سالمندان به دالیل مختلف مانند مشکل
همچنین تعداد باالي . حافظه یا عدم عالقه به پاسخ گویی بود

شد که این موضوع  سواالت تاحدودي باعث خستگی سالمندان می
از طرف دیگر بیشتر . تواند بر دقت پاسخ دهندگان اثر بگذارد می

افرادي که به پایگاه ها مراجعه می کردند زنان سالمند بودند و 
توان یا بیمار بودند نمی توانستند به پایگاه ها افرادي نیز که  نا

مراجعه کنند و این خود یکی دیگر از محدودیت هاي مطالعه ما 
همچنین زمان انجام طرح در فصل زمستان بود که اکثر . بود

سالمندان به دلیل سرماي هوا به پایگاهاي بهداشتی مراجعه 
نده انجام شود اگر مطالعه مشابهی با این موضوع در آی. کردند نمی

بهتر است که سالمندان تمام شهرستان را مورد مطالعه قرار دهند 
و براي افراد سالمندي که نمی توانند به پایگاه ها مراجعه کنند 
مکان هاي دیگري مانند بیمارستان ها را هم عالوه بر پایگاه ها 

  .به جامعه آماري اضافه کنند
  

پژوهشـگران ایـن طـرح بـر خـود الزم       :و قدردانیتشکر 
ــی ــوم      م ــکده عل ــجویی دانش ــات دانش ــه تحیق داننــد از کمیت

پزشــکی اســفراین، کلیــه کســانی کــه در تمــام مراحــل انجــام  
طرح ما را یاري نمودنـد و همچنـین از تمـام سـالمندانی کـه در      
ــه    ــدردانی را ب ــال تشــکر و ق ــد کم ــرکت کردن ــه ش ــن مطالع ای
ــد ــل آورنـــــــــــــــــــــــ .عمـــــــــــــــــــــــ
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