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ارتباط بین سالمت اجتماعی و خودکارآمدی عمومی سالمندان شهر جیرفت در سال 1397
دریافت1399/08/27 :
حقانی3
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چکیده
مقدمه و هدف :هدف از زندگی در دوران سالمندی ،فقط داشتن عمر طوالنی و زنده بودن نیست ،بلکه نوع و کیفیت زندگی و به تبع آن
خودکارآمدی عمومی سالمندان نیز اهمیت دارد .لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سالمت اجتماعی با خودکارآمدی عمومی سالمندان
ساکن شهر جیرفت در سال  1397پرداخته شدهاست.
روش کار :در این مطالعه توصیفی -همبستگی با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس تعداد  192سالمند از شهرستان جیرفت برای
شرکت در پژوهش انتخاب و پرسشنامه جمعیت شناختی و دو پرسشنامهی سالمت اجتماعی  Keyesو پرسشنامهی خودکارآمدی عمومی
 Schwarzerو  Jerusalemتکمیل گردید .آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
آمارتوصیفی ،آنالیز همبستگی ،آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد .سطح معنیداری  p>0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :تمام افراد پژوهش از سالمت اجتماعی باال برخوردار بودند .به جزء متغیر یکپارچگی اجتماعی ،سایر متغیرهای تشکیلدهنده
سالمت اجتماعی بر خودکارآمدی عمومی سالمندان تأثیر مثبت داشتند ( .)p>0/01متغیرهای سن ،سطح تحصیالت ،نوع شغل ،سطح
درآمد ،بر میزان سالمت اجتماعی آنان مؤثر بوده است (.)p>0/01
نتیجهگیری :ارتقاء سالمت اجتماعی در سالمندان میتواند منجر به خودکارآمدی باال و بهدنبال آن سالمت جسمی و روانی باالتر،
عملکرد فیزیکی بهتر و رضایت باالتری از زندگی شود .بنابراین بهمنظور برنامهریزی و سیاستگذاری موفق نظام سالمت در برابر پدیده
سالمندی ،ارتقاء سالمت اجتماعی سالمندان در جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کلیدواژهها :سالمت اجتماعی ،خودکارآمدی عمومی ،سالمندان
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مقدمه
سازمان بهداشت جهانی تخمین زدهاست که تا سال 2050
جمعیت سالمندان جهان به دو میلیارد نفر برسد و از طرفی طبق
سرشماری سال  1395مرکز آمار ایران ،تعداد سالمندان ایران به
باالی هفت میلیون نفر رسیدهاست ( .)1با این حال که پدیده
سالمندی در کشور هنوز بهعنوان یک پدیده ضروری مورد توجه
قرار نگرفته است؛ ولی این واقعیت وجود دارد که جمعیت
سالمندان با رشدی بیشتر از رشد کل جمعیت رو به افزایش
است ( .)3 ،2از آنجا که کشورمان تجربه سالمندی را آغاز کرده
است ،در نظر گرفتن و پرداختن به نیازهای اجتماعی و شبکه
ارتباطی سالمندان بسیار حائز اهمیت است و میتواند اثرات
مستقیمی بر سالمت و بهزیستی آنان داشته باشد .داشتن
سالمت اجتماعی در افراد سالمند به نوبه خود میتواند منجر به
افزایش احساس رضایت از زندگی در اجتماع شود و در نتیجه
فرد سالمند سطح کیفیت باالتری را در زندگی تجربه نماید (.)4
سالمت ،بهطور کلی وابسته به سبک زندگی است و سبک
زندگی که مردم به مناسبت خودتنظیمی انتخاب میکنند ،بهطور
عمده توسط خودکارآمدی تعیین میشود .در ارزیابی عوامل مؤثر
بر سطح سالمتی اگر خودکارآمدی باال باشد احتماالً بیشتر منجر
به موفقیت میشود ( .)5مطالعات مختلف نشان میدهند که علل
و میزان ناتوانی در سنین مختلف متفاوتند .این یافتهها در تأیید
یافتههای مطالعات دیگر در این زمینه بیانگر آن است که
افزایش سن ،به تنهایی اثری بر روی برخی ابعاد کیفیت زندگی
بهویژه سالمت روانی نداشته و توجه به سایر ابعاد زندگی در یک
سالمند بهویژه ابعاد عملکردی ،استقالل فردی و حس کنترل
فرد بر زندگی خود دارای اثر پیشینیکننده بر کیفیت زندگی
سالمندان میباشد .از اینرو ،هنگامی که سالمندان در یک شیوه
زندگی ارتقاءدهنده سالمتی درگیر شوند ،مستعد بهرهمندی از
یک زندگی سالم بوده و احتماالً به مدت طوالنیتری از یک
زندگی بدون بار بیماری و ناتوانی بهره خواهند برد (.)5
ارزشیابیهای کارایی شخصی در پیری دشوار است.
همانطور که اشاره شد ،تواناییهای ذهنی و جسمی رو به
کاهش ،بازنشستگی از کار فعال و کنارهگیری از زندگی
اجتماعی ،دور جدیدی از خود ارزیابی را میطلبد .پایین بودن
خودکارآمدی میتواند بهصورت نوعی پیشبینی لذتبخش ،تأثیر
بیشتری بر کارکرد جسمی و ذهنی بگذارد .اگر معتقد باشیم که
دیگر کاری نمیتوانیم انجام دهیم ،پس ممکن است حتی
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تالش هم نکنیم .بنابراین خودکارآمدی ،عامل مهمی در تعیین
موفقیت یا شکست فرد در سراسر عمر است (.)6
سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمانی ،روانی و معنوی
یکی از ارکان تشکیلدهنده سالمت عمومی فرد ،جامعه و
خانواده است .زمانی شخص را واجد سالمت اجتماعی بر
میشماریم که بتواند فعالیتها و نقشهای اجتماعی خود را در
حد متعارف در خانواده و اجتماع بروز دهد و با خانواده و
جامعهای که در آن زندگی میکند در قالب هنجارهای اجتماعی
موجود ارتباط برقرار نماید ( .)7یکی از مواردی که بهطور
مستقیم و غیر مستقیم با رفتارهای بهداشتی افراد مرتبط بوده و
میتواند نقش مؤثری در چگونگی رسیدن افراد به اهدافشان،
انجام وظایف موردنظر و مقابله با چالشهای مختلف داشته باشد
و در نهایت منجر به ارتقاء سالمت افراد شود ،خودکارآمدی
است ( .)8نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که
خودکارآمدی با سازش موفقیتآمیز سالمندان ،افزایش رضایت از
زندگی ،بهبود فعالیتهای فیزیکی و خود مراقبتی و نهایتاً ارتقاء
سالمت و بهبود کیفیت زندگی سالمندان مرتبط است (.)9-11
سالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسائل و
نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است .با در نظر
داشتن نیازهای خاص این دوران ،توجه به رفتارهای ارتقاءدهنده
وضعیت سالمت در سالمندان نیز امر بسیار مهمی است که
عمدتاً مورد غفلت قرار میگیرد .این در حالی است که سالم
پیرشدن حق همه انسانها است و این امر بر اهمیت پدیده
سالمند و پیشگیری از مشکالت آن میافزاید (.)12-14
با توجه به هدف این پژوهش و نتایج احتمالی آن که
جمعیت سالمند را شامل میشود ،میتوان با ارزیابی مژلفههای
مؤثر بر خودکارآمدی سالمندان و همچنین ارائه راهکارهایی
جهت تأمین سالمت اجتماعی بر مبنای ابعاد آن ،توان رویارویی
این قشر حساس و مهم جامعه را با مسائل و مشکالت آنها باال
برد .با وجود شواهد فراوان مبنی بر اینکه شناسایی نحوه ارتباط
عوامل و مؤلفههای خودکارآمدی دارای فواید مثبت در سالمت
افراد است ،انجام مطالعه حاضر میتواند نتایج قابل اعتمادتر و
روشنتری از خودکارآمدی و تأثیر آن بر سالمت اجتماعی
سالمندان بهدست دهد .با این وجود مطالعات کمی در زمینه
تأثیر برنامههای خودکارآمدی در وضعیت سالمت و بهخصوص
بعد اجتماعی آن در سالمندان در ایران انجام گرفته است .هدف
این مطالعه بررسی ارتباط سالمت اجتماعی با خودکارآمدی
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عمومی سالمندان ساکن شهر جیرفت است.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی است که با هدف
تعیین ارتباط بین سالمت اجتماعی با خودکارآمدی عمومی
سالمندان ساکن شهر جیرفت در فروردین سال  1397انجام
گردید .جامعه آماری پژوهش شامل سالمندان شهر جیرفت بود.
محدوده سنی این سالمندان بین  60تا  85سال بود که محل
سکونت آنها شهر جیرفت بود (در زمان اتجام پژوهش مسافر از
مناطق دیگر نبودند) .برای تعیین حجم نمونه در سطح اطمینان
 95درصد و توان آزمون  80درصد و با فرض اینکه ضریب
همبستگی بین سالمت اجتماعی با خودکارآمدی عمومی
سالمندان حداقل  0/2باشد ،تا ارتباط بین این دو متغیر از نظر
آماری معنیدار تلقی گردد ،پس از مقدارگذاری در فرمول زیر
حجم نمونه برآورد گردید.

پرسشنامه سالمت اجتماعی  :Keyesاین پرسشنامه
حاوی  5زیر مقیاس و  33گویه است .مؤلفههای این پرسشنامه
شامل مقیاس یکپارچگی اجتماعی مشتمل بر سؤاالت  1تا ،7
پذیرش اجتماعی سؤاالت  8تا  ،14مشارکت اجتماعی سؤاالت
 15تا  ،20شکوفایی اجتماعی سؤاالت  21تا  27و انسجام
اجتماعی سؤاالت  28تا  33است .در ایران ،جوشنلو و همکاران
طی مطالعهای با عنوان بررسی ساختار عاملی مقیاس سالمت
جامع ،روایی و اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی و عاملی تأیید نمودند که مقدار آن برای زیر مقیاسها
بین  0/59تا  0/76گزارش شد (.)15
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی & Schwarzer

که در این رابطه

 :Jerusalemاین پرسشنامه دارای  10گویه چهارگزینهای با
دامنه  1تا  ( 4شامل اصال صحیح نیست =  ،1به ندرت صحیح
است =  ،2تقریبا صحیح است =  ،3کامال صحیح است = )4
است که کمینه و بیشینه نمره آن بین  10و  40خواهد بود.
نمره  10تا  20نمره پایین و نشان دهنده خودکارآمدی پایین،
نمره  20تا  30نمره متوسط و نمره  30تا  40نمره باال در نظر
گرفته میشود که نشاندهنده خودکارآمدی باالی شخص است.
 Schwarzerو همکاران در سال  1997ضرایب همسانی درونی
مقیـاس خودکارآمدی عمومی را برای بزرگساالن ،در آلمان
 ،0/84در کاستاریکا و اسپانیا  0/81و در چـین  0/91به دست
آوردند .همچنین در ایران رجبی نیز اعتبار این آزمون را از طریق
آلفای کرونباخ 0/84گزارش نمودهاست (.)17 ،16
برای اجرای پژوهش ،پس از معرفی و توضیح اهداف و
روش اجرای کار ،پرسشنامه در اختیار سالمندان مورد مطالعه
قرار گرفن و با در اختیار دادن وقت کافی توسط آنها تکمیل شد.
در صورتیکه فرد بیسواد یا کمسواد بوده و قادر به تکمیل آن
نبود پرسشنامه توسط کمک محقق و با روش مصاحبه تکمیل
گردید .بعد از جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامهها ،اطالعات
مربوط به هر یک از بخشهای پرسشنامه محاسبه و سپس
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22تجزیه و تحلیل

میباشد .بر اساس

محاسبات  ω =0/201 ،n=192و  r =0/02بود.
روش نمونهگیری در این پژوهش بهصورت نمونهگیری در
دسترس بود .بدین منظور ،ابتدا برای انتخاب سالمندان باالی60
سال ،با مراجعه به مراکز جامع سالمت شهر جیرفت ،سالمندان
مورد نظر برای نمونهگیری از مراکز جامع سالمت ،با سهم
مساوی از هر یک از سه مرکز جامع سالمت موجود در شهر
جیرفت ( 30نفر از هر مرکز جامع سالمت) به روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب و نمونههای واجد شرایط وارد مطالعه شدند.
بدین ترتیب در مجموع  90نفر از  192نفر نمونه پژوهش از
طریق سه مرکز جامع سالمت انتخاب گردید .در ادامه با مراجعه
به منزل افراد ،اطالعات از سالمندان اخذ گردید .برای تکمیل
 102نفر دیگر از نمونهی پژوهش ،شهر جیرفت به دو منطقه
شمالی و جنوبی تقسیمبندی شد و  60نفر از سالمندانی که در
پارکها تجمع داشتند ،پرسشنامهها را تکمیل نمودند .سپس به
طریق مشابه با مراجعه به مساجد شهرستان جیرفت42 ،
پرسشنامه دیگر نیز تکمیل شد .بدینترتیب در مجموع 192
پرسشنامه تکمیل گردید.
ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش  3پرسشنامه بود،
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شامل -1 :فرم اطالعات جمعیتشناختی؛  -2پرسشنامه سالمت
اجتماعی که با هدف سنجش سطح سالمت اجتماعی در
سالمندان طراحی شده بود؛  -3پرسشنامهی خودکارآمدی
عمومی که با هدف تعیین میزان خودکارآمدی عمومی سالمندان
استفاده گردید.
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شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا از آمار توصیفی (فراوانی،
درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و برای تعیین
معنیداری از آمار استنباطی (آنالیز همبستگی ،آزمون تی مستقل
و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه) استفاده شد.
نتایج
در پژوهش حاضر  %59/9از شرکتکنندگان را مردان و
 %40/1را زنان سالمند تشکیل دادند .از نظر توزیع گروههای
سنی ،گروه سنی  60تا  65سال ،بیشترین فراوانی ( )%33/3را
نسبت به سایر گروههای سنی در بین سالمندان مورد پژوهش
داشت و بعد از آن گروه سنی  71تا  75سال با  %28قرار داشت.
نتایج مطالعه نشان داد که بیش از  %47از شرکتکنندگان حاضر
در مطالعه تعداد سه تا چهار فرزند داشتند و  55/7درصد از
سالمندان با همسر یا فرزندان خود زندگی میکردند .همچنین
طبق یافتههای مطالعه حاضر سواد اکثر سالمندان در سطح
خواندن و نوشتن بود و تعداد مالقات در یک هفته سالمندان
بیش از  4مرتبه مالقات با فرزندانشان گزارش شد .بررسی
وضعیت شغلی سالمندان نشان داد که نزدیک به نیمی از
سالمندان مورد بررسی بازنشسته بودند و بیشتر سالمندان
( )%68/2درآمد زیر یک میلیون تومان داشتند.
یافتههای این مطالعه نشان داد  %68/2از سالمندان دارای
خودکارآمدی باال و  %31/8دارای خودکارآمدی متوسط بودند.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد ،بین خودکارآمدی
عمومی با همه ابعاد سالمت اجتماعی به جز یکپارچگی
اجتماعی ،همبستگی معنیدار آماری وجود داشت .بیشترین
همبستگی بین خودکارآمدی عمومی با ابعاد سالمت اجتماعی به
ترتیب با مشارکت اجتماعی  ،0/508شکوفایی اجتماعی،0/243
پذیرش اجتماعی  ،0/188انسجام اجتماعی  0/150مشاهده شد
(جدول .)1
همانطور که جدول  2نشان میدهد خودکارامدی عمومی با
سن ( ،)p<0/001سطح تحصیالت ( ،)p<0/001نوع منزل
( ،)p=0/01نوع شغل ( )p<0/001و سطح درآمد سالمندان
( )p<0/001ارتباط معنادار آماری داشت .نتایج آزمون دو به
دوی شفه نشان دهنده آن بود که خودکارآمدی عمومی گروه
 60تا  65سال نسبت به سایر گروههای سنی سالمندان باالتر
بود ( .)p>0/05همچنین سالمندان دارای مدرک دیپلم نسبت به
سالمندان بیسواد و سواد در حد خواندن و نوشتن از
خودکارآمدی باالتری برخوردار بودند( .)p>0/05از سویی دیگر
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سالمندان با سطح سواد دانشگاهی نسبت به سالمندان بیسواد و
سالمندان با سطح سواد خواندن و نوشتن ،سطح خودکارآمدی
باالتری داشتند ( .)p>0/05خودکارآمدی عمومی برای گروه
سالمندان دارای منزل مسکونی شخصی نسبت به سالمندان
دارای منزل مسکونی سازمانی و نیز سایر انواع منزل مسکونی
باالتر بود (.)p>0/05
همانطور که یافتههای جدول  2نشان میدهد سالمت
اجتماعی با متغیرهای سن ( ،)p<0/001سطح تحصیالت
( ،)p<0/001سطح درآمد ( )p<0/001و نوع شغل سالمندان
( )p=0/002ارتباط معنادار آماری داشت .مقایسه دو به دو
آزمون شفه نشاندهنده آن بود که :سالمت اجتماعی گروه سنی
 60تا  65سال بهصورت معنیداری باالتر از گروههای سنی 70
تا  75سال ( )p>0/05و گروه سالمندان  76سال به باال
( )p>0/05بود .سالمندان دارای مدرک دیپلم بهطور معنیداری
نسبت به سالمندان بیسواد و سالمندان با سواد خواندن و نوشتن
سالمت اجتماعی باالتری داشتند ( .)p>0/05سالمندان شاغل و
بازنشسته نسبت به سالمندان بیکار از سالمت اجتماعی بسیار
باالتری برخوردار بودند ( .)p>0/05سالمندان با سطح درآمد بین
یک تا دو میلیون از سالمت اجتماعی باالتری نسبت به
سالمندان با سطح درآمد زیر یک میلیون برخوردار بودند
( .)p>0/05همچنین سالمندان با سطح درآمد دو تا چهار میلیون
از سالمت اجتماعی باالتری نسبت به سالمندان با درآمد زیر
یک میلیون برخوردار بودند (.)p>0/05
جدول  3شاخصهای عددی خودکارآمدی عمومی و
سالمت اجتماعی در سالمندان مورد پژوهش را بر حسب
مشخصات دموگرافیک نشان میدهد.
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جدول  .1ارتباط خودکارآمدی عمومی با سالمت اجتماعی و ابعاد آن بر اساس ضریب همبستگی پیرسون
خودکارآمدی عمومی

ابعاد متغیر سالمت اجتماعی
یکپارچگی اجتماعی
پذیرش اجتماعی
مشارکت اجتماعی
شکوفایی اجتماعی
انسجام اجتماعی
سالمت اجتماعی

جدول  .2شاخصهای عددی خودکارآمدی عمومی و سالمت اجتماعی در سالمندان مورد پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافیک
نتایج آزمون
مشخصات دموگرافیک

خودکارآمدی عمومی

سالمت اجتماعی

p-value

آماره آزمون
**F=244/154
*t=0/784
df=190

0/522

0/126

**F=1/826

0/822

**F=0/381

وضعیت تاهل

0/189

**F=1/679

0/537

**F=0/624

همراه زندگی

0/479

**F=0/829

0/336

**F=1/137

< 0/001

**F=30/747

0/001

**F=5/779

0/903

**F=0/261

0/943

**F=0/19

0/01

**F=3/914

0/301

**F=1/227

نوع شغل

0/001

**F=20/634

0/002

**F=6/549

درآمد

0/001

**F=42/463

0/001

**F=8/249

< 0/001

سن
جنسیت

0/434

تعداد فرزند

تحصیالت
نوع بیمه
نوع مسکن

p-value

آماره آزمون
**F=12/67
*t=0/ 642
df=190

0/001

*نآزمون تی مستقل** ،آنالیز واریانس
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ضریب همبستگی پیرسون
-0/083
0/188
0/508
0/243
0/150
0/378

سطح معنی داری
0/250
0/009
0/000
0/001
0/038
0/001
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جدول  .3شاخصهای عددی خودکارآمدی عمومی و سالمت اجتماعی در سالمندان مورد پژوهش برحسب مشخصات دموگرافیک
متغیرها

32/58±1/17

150/41±5/23

66-70
71-75
 76سال به باال
مرد
زن
یک تا دو
سه تا چهار
پنج تا شش
بیشتر از شش
مجرد

30/83±0/64
29/7±0/5
28±0/94
30/54±2/01
30/31±1/9
30/62±1/88
30/47±1/92
30/54±2/01
29/15±2/07
30/36±2/08

147/27±4/2
145/89±6/56
144/11±5/41
146/97±5/96
147/55±6/16
147/74±6/7
147/1±6/25
147/5±5/48
145/62±3/99
146/42±6/24

متاهل
بیوه
همسر
همسر و فرزند
سایر
تنها
بی سواد
خواندن و نوشتن
کمترازدیپلم
دیپلم
دانشگاهی
خدمات درمانی
سالمت
تامین اجتماعی
تکمیلی
سایر
استیجاری
شخصی
سازمانی
سایر
شاغل
بازنشسته
بیکار
زیر یک میلیون
زیر دو میلیون
دو تا چهار میلیون

30/64±1/93
29/94±1/83
30/65±1/85
30/64±2/01
30/15±1/98
30/26±2/02
26/86±1/52
29/4±1/66
31/68±1/63
31/72±1/19
32/13±1/24
30/22±2/06
30/25±2/29
30/53±1/87
30/57±1/94
30/4±2/3
30/52±1/86
30/42±1/92
33±1/41
30/15±1/98
31/15±1/64
30/52±1/97
28/63±1/67
29/7±1/74
32/06±1/43
32±1/96

147/56±5/38
147/49±7/65
147/43±5/1
147/53±5/64
145/85±6/68
148/08±6/79
144/9±5/82
145/74±6/21
147/7±5/22
149/87±5/6
152/13±3/56
147/1±6/61
146/19±5/56
147/55±5/83
147/06±6/2
147/6±5/12
148/52±5/81
147/51±5/79
147/17±5/71
145/85±6/68
148/09±6/2
147/69±5/63
143/67±5/8
146/11±6/14
149/13±5/17
152±3/96

مشخصات دموگرافیک
60-65
سن

جنسیت
تعداد فرزند

وضعیت
تاهل
همراه
زندگی

تحصیالت

نوع بیمه

نوع مسکن

نوع شغل

درآمد
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خودکارآمدی عمومی
انحراف معیار  ±میانگین

سالمت اجتماعی
انحراف معیار  ±میانگین
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بحث
در مطالعه حاضر میانگین سالمت اجتماعی سالمندان
 147/20بهدست آمد ،بنابراین سالمت اجتماعی سالمندان شهر
جیرفت در سطح باال ارزیابی گردید %31/8 .سالمندان،
خودکارآمدی متوسط و  %68سالمندان از خودکارآمدی عمومی
باالیی بهره مند بودند.
با توجه به نتایج ،متغیر یکپارچگی اجتماعی بر خودکارآمدی
عمومی سالمندان تاثیر معنیداری نداشت .در حالیکه دیگر
متغیرهای تشکیل دهنده سالمت اجتماعی بر خودکارآمدی
عمومی سالمندان مؤثر بوده است .مشارکت اجتماعی باالترین
تأثیر را در بین متغیرهای سالمت اجتماعی بر خودکارآمدی
عمومی داشته است .پس از آن متغیرهای شکوفایی اجتماعی،
پذیرش اجتماعی و انسجام اجتماعی بر خودکارآمدی عمومی
سالمندان مؤثر است .تأثیر سالمت اجتماعی نیز بر خودکارآمدی
عمومی قویاً معنیدار گزارش شدهاست .این امر نشان دهنده آن
است که با افزایش سالمت اجتماعی سالمندان ،خودکارآمدی
عمومی آنان افزایش پیدا خواهد کرد و بالعکس .نتایج این بخش
از پژوهش همسو با پژوهشهای باغ سرخی و همکاران ،صلحی
و همکاران و حیدری و ناصح بوده است (.)18 -20
در مطالعه حاضر ،متغیر سن با خودکارآمدی عمومی
سالمندان ارتباط معنیدار آماری و معکوسی نشان دادهاست .در
سالمندان گروه سنی  60تا  65سال نسبت به سایر گروههای
سنی ،میزان خودکارآمدی عمومی باالتر و معنیدار بود.
همچنین برای گروه سنی  66تا  70سال نسبت به گروههای
سنی  71تا  75و باالتر از  76سال و نیز برای گروه سالمندان
 71تا  75سال نسبت به گروه باالتر از  76سال خودکارآمدی
عمومی سالمندان باالتر بوده است .این روند نشان میدهد هر
اندازه سالمندان دارای سن پایینتری باشند ،مقدار خودکارآمدی
در آنان باالتر است .بنابراین هیچ یک از گروههای سنی در
متغیر خودکارآمدی عمومی قابلیت اشتراک با یکدیگر را نداشته
و میزان خودکارآمدی عمومی برای گروههای سنی با یکدیگر
تفاوت معنیداری دارد .نتایج تأثیر سن سالمندان بر میزان
خودکارآمدی عمومی ،با پژوهشهای ترکی و همکاران (،)11
حیدری و ناصح ( )18و  Singhو همکاران ( )21همسو بوده
است به گونهای که با افزایش میزان سن سالمند ،خودکارآمدی
وی کاهش مییابد .بدین ترتیب خودکارآمدی با سن سالمندان
رابطه مستقیم و معنیدار داشته و با افزایش سن سالمندان،
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مقدار این متغیر کاهش مییابد .از سویی دیگر در پژوهش
 Jacksonو همکاران نیز نتیجهای مشابه مشاهده میشود (.)22
متغیر تعداد فرزندان با خودکارآمدی عمومی ارتباط معنیدار
آماری نداشت .نتایج این بخش از مطالعه با پژوهش نیکدل و
همکاران اختالف دارد ( .)23علت این اختالف را میتوان بدین
صورت ارزیابی کرد که در پژوهش آنان صرفا به خودکارآمدی
حافظه سالمندان پرداخته شده ولی در این پژوهش متغیر
خودکارآمدی از دیدگاه عام مورد بررسی قرار گرفتهاست.
بنابراین بهمنظور درک ارتباط دقیقتر خودکارآمدی و تعداد
فرزند توصیه به انجام پژوهشهایی با بررسی جزئیتر بر این
متغیر میگردد.
متغیر وضعیت تأهل سالمندان با خودکارآمدی عمومی
ارتباط معنیدار آماری نشان نداد .نتایج این بخش از پژوهش نیز
با پژوهش ترکی و همکاران که خودکارآمدی عمومی ساکنین
سرای سالمندی منطقهی غرب تهران را مورد بررسی قرار دادند
همسو بود ( .)11متغیر سطح تحصیالت سالمندان با
خودکارآمدی عمومی سالمندان ارتباط معنیدار و مستقیم آماری
نشان داد .بنابراین این متغیر بر میزان خودکارآمدی عمومی
سالمندان تأثیر مستقیم داشته و با پژوهشهای ناصح و حیدری
( )18همسو و با پژوهش نوروزی و مؤمنی متضاد است (.)24
متغیر نوع منزل مسکونی سالمندان با خودکارآمدی عمومی
سالمندان ارتباط معنیدار آماری نشان داد .پس آزمون دو به
دوی شفه برای متغیر خودکارآمدی عمومی نیز نشان دهنده
باالتر بودن معنیداری این متغیر برای گروه سالمندان دارای
منزل مسکونی شخصی نسبت به سالمندان دارای منزل
مسکونی سازمانی و نیز سایر انواع منزل مسکونی بود .نتایج این
بخش از پژوهش همسو با نتایج پژوهش نیکدل و همکاران و
ترکی و همکاران بود ( .)23 ،11متغیر نوع شغل سالمندان با
خودکارآمدی عمومی سالمندان ارتباط معنیدار آماری داشت.
همچنین تحلیل میزان خودکارآمدی عمومی سالمندان نشان
دهنده باالتر بودن معنیداری این متغیر برای گروه سالمندان
شاغل و بازنشسته نسبت به سالمندان بیکار بود .نتایج این
بخش از پژوهش با پژوهشهای نیکدل و همکاران ،حیدری و
همکاران ،سفرآبادی و همکاران ،اصالنی و همکاران همسو بوده
است ( .)26 ،25 ،23 ،10از اینرو نوع شغل سالمندان در میزان
خودکارآمدی آنان بهصورت مستقیم مؤثر بوده و سالمندان
شاغل از خودکارآمدی عمومی باالتری نسبت به سالمندان دیگر
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برخوردار بودند .متغیر سطح درآمد سالمندان نیز با خودکارآمدی
عمومی سالمندان ارتباط معنیدار آماری داشت که نتایج این
بخش از پژوهش با پژوهش ترکی و همکاران همسو بوده است
(.)11
نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیر سن با سالمت
اجتماعی ارتباط معنیدار آماری داشتهاست .متغیر سالمت
اجتماعی برای سالمندان گروه سنی  60تا  65سال بهصورت
معنیداری باالتر از گروههای سنی  70تا  75سال و گروه
سالمندان  76سال به باال میباشد .بنابراین با افزایش میزان سن
سالمند ،سالمت اجتماعی وی کاهش یافته و از اینرو متغیر سن
سالمند بر سالمت اجتماعی تأثیری معکوس داشتهاست .نتایج
این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای احمدی و همکاران،
آهنگری و همکاران همسو بوده است ( .)28 ،27متغیر تعداد
فرزندان با سالمت اجتماعی ارتباط معنیدار آماری نداشت .نتایج
این بخش با پژوهش حیدری و همکاران متفاوت بوده است.
علت این امر را میتوان شاید تفاوت جامعه آماری و تعدد
همراهان زندگی در پژوهش حاضر با سالمندان در محل زندگی
آنان عنوان کرد ( .)10همچنین وضعیت تأهل سالمندان با
سالمت اجتماعی ارتباط معنیدار آماری نداشت که با نتایج
پژوهش سیفزاده همسو است ( .)29متغیر همراه زندگی
سالمندان با سالمت اجتماعی ارتباط معنیدار آماری نشان نداد.
نتایج این بخش از پژوهش ،با نتایج پژوهش حیدری و همکاران
متفاوت است ( .)10علت این امر را میتوان تعدد خانوارهای
سالمندان در مجاورت آنان و عدم تأثیر همراهی یکی از افراد در
محیط زندگی آنان در نظر گرفت .سطح تحصیالت سالمندان با
سالمت اجتماعی آنان ارتباط معنیدار آماری نشان داد.
سالمندان دارای مدرک دیپلم بهطور معنیداری نسبت به
سالمندان بیسواد و سالمندان با سواد در سطح خواندن و نوشتن
سالمت اجتماعی باالتری داشتند .از اینرو میتوان نتیجه گرفت
سطح تحصیالت با سالمت اجتماعی سالمندان رابطه مستقیم و
معنیدار داشته و هرچه میزان تحصیالت سالمندان باالتر باشد
سالمت اجتماعی آنان نیز بیشتر خواهد بود .نتایج این بخش از
پژوهش با پژوهشهای حاجیان و همکاران ،آهنگری و
همکاران و همچنین  Limو همکاران همسو است (،30 ،28
 .)31وضعیت بیمه سالمندان با سالمت اجتماعی ارتباط معنیدار
آماری نداشت که با تحقیقات فرزانه و همکاران ( )32و علیزاده
و همکاران ( )33متضاد است .در پژوهشهای ذکر شده ،بیمه

نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،متغیرهای یکپارچگی
اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شکوفایی
اجتماعی و انسجام اجتماعی بر متغیر سالمت اجتماعی ارتباط
مستقیم و معنیدار داشتهاند .همچنین متغیر یکپارچگی اجتماعی
بر خودکارآمدی عمومی سالمندان تاثیر معنیداری نداشته است
ولی دیگر متغیرهای تشکیل دهنده سالمت اجتماعی بر
خودکارآمدی عمومی سالمندان مؤثر بوده است .یافتههای این
پژوهش همچنین نشان داد ،سالمت اجتماعی با خودکارآمدی
عمومی سالمندان ارتباط دارد .از آنجایی که سالمندی یک
چالش مهم نظام سالمت در آینده نزدیک خواهد بود و با توجه
به نرخ شیوع باالی بیماریهای مزمن و حاد در سالمندان و
ویژگیهای خاص جسمی ،روحی و اجتماعی این افراد ،ارتقاء
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سالمندان ساکن در کالن شهرها مورد بررسی قرار گرفتهاند .از
این رو ممکن است دلیل تفاوت نتایج جامعه آماری مورد بررسی
در این پژوهشها باشد .متغیر نوع منزل مسکونی سالمندان با
سالمت اجتماعی ارتباط معنیدار آماری نداشت .نتایج این بخش
از پژوهش با نتایج پژوهش شیدفر و همکاران و سیفزاده تفاوت
داشت .نوع منزل مسکونی سالمندان مورد بررسی در این
پژوهش از منظر سازمانی ،شخصی ،استیجاری و سایر بر
سالمت اجتماعی آنان تأثیر معنیداری نداشتهاست (.)33 ،29
نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،بهصورت معنیداری
سالمندان شاغل و بازنشسته نسبت به سالمندان بیکار از سالمت
اجتماعی بسیار باالتری برخوردار بودند .از اینرو نوع شغل
سالمندان تأثیر مستقیم و معنیداری در میزان سالمت اجتماعی
آنان داشتهاست .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات
سیفزاده ،فرزانه و علیزاده و شیدفر و همکاران همسو بوده است
( .)33 ،32 ،29متغیر سطح درآمد سالمندان بر سالمت اجتماعی
ارتباط معنیدار آماری نشان داد .بر اساس نتایج ،سالمندان با
سطح درآمد بین یک تا دو میلیون از سالمت اجتماعی باالتری
نسبت به سالمندان با سطح درآمد زیر یک میلیون برخوردار
بودند .همچنین سالمندان با سطح درآمد دو تا چهار میلیون از
سالمت اجتماعی باالتری نسبت به سالمندان با درآمد زیر یک
میلیون برخوردار بودند ،از اینرو میتوان گفت سطح درآمد
سالمندان بر سالمت اجتماعی آنان تأثیر مستقیم و معنیداری
داشته است .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج ارائه شده در
پژوهشهای سیفزاده و شیدفر و همکاران همسو بود (.)33 ،29
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سالمت اجتماعی در سالمندان میتواند منجر به خودکارآمدی
باال در این افراد شود که در نهایت باعث میشود در مقایسه با
سایرین از سالمت جسمی و روانی باالتری برخوردار باشند و
.عملکرد فیزیکی بهتر و رضایت باالتری از زندگی داشته باشند
بنابراین بهمنظور برنامهریزی و سیاستگذاری موفق نظام
 ارتقاء سالمت اجتماعی،سالمت در برابر پدیده سالمندی
.سالمندان در جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است
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Abstract
Introduction: The purpose of life in old age is not only to live a long life and to be alive, but also the type
and quality of life and consequently, the general self-efficacy of the elderly is important. Therefore, this
study investigated the relationship between social health and general self-efficacy of the elderly people of
Jiroft in 2018.
Materials and Methods: In this descriptive-correlational study, 192 elderly people in Jiroft city were
selected, using availability sampling, to participate in the present study. The demographic, Keyes’ social
health, and Schwartz and Jerusalem’s general self-efficacy questionnaires were completed. Data were
analyzed using SPSS 22. Descriptive statistics and inferential statistics (correlation coefficient,
independent t-test, and ANOVA) were run and significant level was considered p<0.05.
Results: It was revealed that all participants had a high social health. Moreover, the variables that
constitute social health had a positive effect on the general self-efficacy of the elderly people excluding the
social integration variable (p<0.01). It was also indicated that the age, education level, type of job, and
income level had a significant effect on the social health (p<0.01).
Conclusion: Promoting social health in the elderly can lead to high self-efficacy and subsequently higher
physical and mental health, better physical performance, and higher life satisfaction. Accordingly, for the
successful planning and policy making in the health system against the aging phenomenon, promoting the
social health of the elderly in society is particularly important.
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