بررسی تاثیر عوامل خانوادگی موثر بر سالمت روان زنان و مردان
سالمند در منطقه  13شهرداری تهران
دکتر شکوه نوابی نژاد ،1دکتر فریده دوکانه ای ،2شاداب شیرزادی

3

چكيده :پژوهش حاضر ،به منظور بررسي تأثير عوامل خانوادگي موثر بر سالمت روان زنان و مـردان سالمند
در منطـقه  13شهرداري تهران انجام گـرفت .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده است كه اين پرسشنامهها
در ميان  200سالمند مرد و زن كه طي همايشي در خصوص سالمندان برگزار شده بود ،توزيع شد كه البته از
اين  200نفر تعداد  160نفر به پرشسنامه به طور كامل پاسخ دادند.
در اين پژوهش ابتدا به توصيف داده هايي چون شاخصهای آماري فراواني ،در صد ،ميانگين  ...پرداخته شد.
براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده شد و با استفاده از روش آماري آزمونهای پارامتريك
رگرسيون ،تحليل واريانس و آزمون  Tمستقل سئوالهای پژوهش بررسي شد .يافتههای پژوهش بيانگر اين
بود كه بين حمايت خانوادگي ،پايگاه اقتصادي ،اجتماعي ،حضور فرزندان و تأهل سالمندان با سالمت روان
ايشان رابطه وجود دارد.
کلید واژهها  :عوامل خانوادگی ،سالمت روان ،سالمندان.

 .1استاد دانشگاه تربیت معلم
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه مشاوره،رودهن ،ایران
 .3دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه مشاوره،رودهن ،ایران
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مقدمه

مسئله سالمندي 1جمعيت جهان كه به داليل مهمي از جمله؛ كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از پيشرفتهاي
علوم پزشكي ،بهداشت ،آموزش و پرورش و در نتيجه افزايش نرخ اميد به زندگي و طول عمر در سطح جهاني
مطرح شده ،پديده نسبت ًا نويني است( صادقی .) 1379 ،
تغييرات روان شناختي سالمندي :با توجه به برخي پارامترهای زندگي ،مردم بيشتر از گذشته عمر میكنند و
شانس يا اميد به زندگي 2بيشتر شده و به تبع آن شاهد افزايش تعداد افراد سالمند هستيم .بدين منظور میبايد
خدمات روان شناختي ،پزشكي و توانبخشي هر چه بيشتر در اختيار بزرگسال ترها قرار بگيرد و متخصصان
بهداشت رواني و فيزيكي بيشتر از پيش در جهت تامين نيازهاي عاطفي – رواني و جسمي در گستره پيري
باشند ( آزاد .)1380 ،سالمندان مشكالت عاطفي و رواني خاصي از جمله احساس تنهايي و بي كسي ،ميل به
جلب توجه اطرافيان و تملك دارند .چنان چه سالمندان نتوانند به طور عادي توجه و محبت اطرافيان را جلب
كنند ،به رفتارهايي نظير تمارض متوسل میشوند .سالمندان براي ابراز وجود و كاهش فشارهاي رواني ممكن
است بخواهند محيط را به كنترل خود در آورند و ديگران را وادار به اطاعت از خود كنند .از اين رو ،اطرافيان
بايد ابتدا رفتارهاي سالمندان را درك كنند و سپس با ايجاد تفاهم و رابطه حسنه با آنان ،در صدد رفع مشكالت
برآيند ( میالنی فر .)1379 ،تفاوتهای بارزي در برخورد با اين تغييرات در سالمندان وجود دارد .به چند مورد
از اين برخوردها به طور اختصار اشاره میگردد :
برخي از سالمندان با تغييرات ناشي از فرايند سالمندي به طورسازنده 3برخورد میكنند .اين گروه آن دسته از
افراد سالمندي هستند كه از ارتباطهای خود لذت میبرند ،از سازگاري خوبي برخوردارند و با شادي و آرامش
وضعيت كهنسالي را قبول میكنند.
برخي ديگر جنبه وابسته 4گرفته و نقش انفعالي را بازي میكنند .تنها به خود میانديشند و از برخورد با
وضعيتهای نوين میهراسند و از آنها دوري میجويند.
گروهي ديگر حالت دفاعي 5به خود میگيرند .با مشكالت به صورت سخت و غيرقابل انعطاف برخورد
میكنند .آنها كوشش میكنند كه زندگي فعالي مثل دوران جواني را هميشه داشته باشند؛ آن چنان كه خود
را از سالمندي دور نگه بدارند.
برخي از سالمندان با فرايند سالمندي با پرخاشگري 6برخورد میكنند .اين خشونت را ممكن است به افراد
1. Oldness
2. Life expectancy
3. Constructive
4. Dependent
5. Defensive
6. Hostility
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خانواده و دوستان خود نشان دهند و سبب بروز مشكالت بين فردي گردند.
گروهي ديگر حس خود انتقادي 1دارند و نسبت به خود احساس نفرت میكنند و از خويشتن خويش ناراضي
هستند .اين سالمندان در زندگي زناشويي ناخشنودند و از روابط شان با بستگان و دوستان احساس رضايت نمي
كنند ( استورانت و واندن بوس  ،ترجمه خدا رحیمی .) 1376 ،
يكي از مشكالت عمده سالمندان در عصر حاضر مسائل مربوطه به سالمت روان اين گروه است .تغييرات
دوره سالمندي تأثير زيادي بر سالمت روان اين گروه دارد كه اگر فرد آمادگيهای الزم جهت گذار از اين دوره
از زندگي را نداشته باشد ،با مشكالت متعددي مواجه خواهد شد و اغلب پرداختن به يك مشكل رواني به طور
مجرد ممكن نيست ،بدين معني كه در اين بررسيها بايد محيط اجتماعي سالمند را نيز در نظر داشته باشيم.
مسكن ،اقتصاد و اعضاي خانواده و غيره ممكن است در آشفتگي رواني يا سالمت رواني افراد نقش با اهميتي
داشته باشند (پهلوان زاده.)1388 ،
اين پژوهش در منطقه  13شهر تهران انجام میشود .منطقه  13در منتهي اليه بخش شرقي شهر تهران قرار
دارد .منطقه در وضعيت موجود داراي  4ناحيه و  13محله میباشد و نواحي و محالت به صورت گسسته از هم
قرار گرفته ،فاقد ساختار يك پارچه هستند و فرهنگسراي سالمندان نيز در اين منطقه جاي دارد .هدف از انجام
اين تحقيق شناخت چگونگي مسائل رواني – اجتماعي سالمندان است تا از طريق روشن شدن گوشه اي از
مسائل سالمندان ،احتما ًال بتواند افق ديد خود را در اين زمينه خاص گسترش و راه اصلي بيابيم كه بتواند حرمت
انسانهای از پاي افتاده را حفظ كند و به شكلي از شدت آالم آنها بكاهد.
لذا اگر از امروز برنامه ريزي صحيح جهت مراقبت و تأمين سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي سالمند پيش
بيني و اجرا نگردد ،جامعه آتي با مشكالت متعددي در خصوص سالمندان روبه رو خواهد شد.
پژوهشي با عنوان بررسي رابطه وضعيت اجتماعي و اقتصادي با بهداشت رواني سالمندان توسط ويدا عليخاني
در سال  1378انجام شده است .و در اين راستا فرضيههای ضمني به شرح زير طرح شده اند:
 -1بين وضعيت اقتصادي و بهداشت رواني سالمندان رابطه وجود دارد  -2.بين وضعيت اجتماعي و بهداشت
رواني سالمندان رابطه وجود دارد-3.بين منبع در آمد و بهداشت رواني سالمندان رابطه معناداري وجود دارد-4.
بين وجود اختالف خانوادگي و بهداشت رواني سالمندان رابطه منفي معنا داري وجود دارد -5.بين نگرش
اعضاي خانواده و بهداشت رواني سالمندان رابطه مثبت معناداري وجود دارد -6.بين چگونگي گذران اوقات
فراغت و بهداشت رواني سالمندان رابطه معناداري وجود دارد .به طور كلي میتوان نتيجه گيري كرد كه بين
وضعيت اقتصادي و اجتماعي سالمندان و بهداشت رواني آنان رابطه معني داري وجود دارد (عليخاني.)1378 ،
پژوهشی با عنوان بررسي مقايسه اي ميزان احساس تنهايي در سالمندان همراه با خانواده و سالمندان ساكن
1. Self- hate
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در سراي سالمندان توسط اشرف میر کیایی در سال  1384در شهر تهران انجام شده است .نتايج اين پژوهش
نشان میدهد كه ميزان احساس تنهايي در سالمندان ساكن در سراهاي سالمندان بيشتر از ميزان احساس
تنهايي در سالمندان همراه با خانواده بوده است( .مير كيايي.)1384 ،
پژوهشي با عنوان بررسي عوامل موثر بر موقعيت سالمند در خانواده توسط خانم احمدي در سال  1386انجام
شده است .يافتههای اين تحقيق نشان میدهد كه فاكتورها و عوامل مختلفي مانند سن ،ميزان تحصيالت،
وضعيت سالمتي ،ميزان همكاري ،وضعيت اقتصادي ،نوع خانواده و باالخره ميزان مذهبي بودن خانواده فرد
سالمند بر موقعيت افراد سالمند در خانواده اثر گذارند كه در اين ميان نوع خانواده از درجه اهميت باالتري
برخوردار است (احمدي بني.)1386 ،
پژوهشی با عنوان «بررسي وضعيت نيازهاي رواني سالمندان شهر تهران» که توسط مجید هروی کریموی
و همکاران در سال  1383انجام شده است .براساس نتايج اين تحقيق ،عدم ارضاي نيازهاي رواني در سالمندان
مقيم خانه هاي سالمندان نسبت به سالمندان تحت سرپرستي خانواده و سالمنداني كه تنها و يا با همسر خود
زندگي مي كردند ،مشهودتر است (شنبه  11مهر  – 1383همشهري).
پژوهشي با عنوان بهبود سالمت رواني در ميان افراد سالمند در آمريكا توسط ووالن در سال  2005انجام
شده است .در آمريكا بر موضوع ارائه و تهيه خدمات كافي براي افراد سالمند تاكيد دارند .به طورسنتي ،يك
گروه تحت پوشش كه اعضاي آن از افراد مسن در آمريكا تشكيل میشوند ،تقاضاي بيشتري براي توجه به
نيازهايشان از سوي متخصصان داشتند .سالمت رواني مورد نياز براي بزرگساالن (كه در اينجا افراد  65سال
و باالتر بر اساس كنوانسيون تعريف شده) بويژه توجه عمومي را میطلبد .افراد مسن و ارائه دهندگان سالمت
رواني از آموزش عمومي و تالشهای حمايتي براي ترويج سالمت رواني و بهتر بودن اين گروه منتفع خواهند
شد (ووالن .)2005
پژوهشي با عنوان اثر تعامل خانوادگي و اجتماعي روي نشانههای افسردگي سالمندان در نواحي روستايي
توسط بایر در سال  2007انجام شده است .مشاركت كنندگان نشان دادند كه اغلب آنها در خروجي اجتماعي
مشاركت دارند و با اعضا گروه درمانگر ،دوستان و اعضاي نزديك ارتباط برقرار میكنند .از سوي ديگر ،تعامالت
منفي با اعضاي خانواده روي نشانه بيماري در رفتار آنها اثردارد.
پژوهشي تحت عنوان «كيفيت زندگي و طول عمر :مطالعه اي بر روي سالمندان صد ساله و باالتر» توسط
دلوبونو و همكارانش از سال  1992تا  1995در منطقه ونتو كشور ايتاليا انجام شد كه هدف آن بررسي و مقايسه
كيفيت زندگي در سه گروه مختلف سني سالمندان بود .نتايج اين پژوهش نشان داد كه سالمندان از سالمتي
خود شكايت داشتند؛ ولي در مورد اختالالت عملكردي اظهار شكايت بيشتري كرده بودند .وضعيت عملكرد
شناختي آنها به طور معني دار خوب بود و امتياز افسردگي و اضطراب در سالمندان مسن تر كمتر از دو گروه
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سالمند ديگر بود ،ولي معني دار نبود .در مورد وضعيت فيزيكي و عملكرد اجتماعي تفاوت معني دار نبود (
دلوبونو . ) 1995 ،
در مورد ارتباط بين رضايت از زندگي و رفتارهای بهداشتي بر حسب تركيب خانواده ،در مطالعه كودو ( )2007و
پارك وكيم ( )2004كه با هدف بررسي تركيب خانواده و رضايت از زندگي سالمندان شهر سئول انجام شد ،تركيب
خانواده همسر و فرزند با رضايت از زندگي ارتباط آماري معني داري داشت(کودو 2007 ،و پارک وکیم .)2004
عالوه بر آن در مطالعه اي كه لي در سال 2004با هدف بررسي عوامل مؤثر بر رضايت از زندگي سالمنداني
كه تنها زندگي میكنند ،انجام داد ،تنهايي با رضايت از زندگي پايين همراه بود .يافته مطالعه حاضر میتواند به
اين دليل باشد كه خانواده مهم ترين منبع حمايتي و روابط بين فردي است وتوان ارائه حمايت كافي به افراد
خود را دارد كه اين خود در كنترل استرس و اضطراب مؤثر است و احساس صميميت و امنيت ايجاد میكند كه
میتواند منجر به تأثيرات مثبت بر رفتارهاي بهداشتي و رضايت از زندگي سالمندان شود (لی .)2004،
پژوهشي مشابه مطالعه باال توسط زاريات و همكاران درسال 2002در لندن انگلستان ،همبستگي كم و
بيش بااليي را در برخي از آيتمهای اين پژوهش به خصوص اختالل افسردگي و كفايت فردي نشان میدهند.
همچنين نتايج اين بررسي با يافتههای رابرت سي بلداوين و همكاران ( )2002در ميزان تشديد مشكالت
جسمي و نابسامانيهای عاطفي سالمندان ساكن در سراي سالمندان همسو میباشد.
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثیر عوامل خانوادگي موثر بر سالمت روان زنان و مردان سالمند و بررسي
وضعيت سالمت روان آنان است.
 -1بررسي تاثیر حمايت خانوادگي بر سالمت روان زنان و مردان سالمند
 -2بررسي تاثیر پايگاه اقتصادي بر سالمت روان زنان و مردان سالمند
 -3بررسي تاثیر پايگاه اجتماعي بر سالمت روان زنان و مردان سالمند
 -4بررسي تاثیر حضور فرزندان در خانه بر سالمت روان زنان و مردان سالمند
 -5بررسي تاثیر وضعيت تأهل بر سالمت روان زنان و مردان سالمند
روش

اين پژوهش كه هدف نهايي آن بررسي عوامل خانوادگي موثر بر سالمت روان زنان و مردان سالمند در
منطقه  13شهر تهران میباشد ،تحقيق علی – مقایسه ای است.
جامعه آماري  ،نمونه و روش نمونه گیري

جامعه آماري اين پژوهش كليه زنان و مردان سالمند شهر تهران در فاصله سني  60سال به باال در منطقه 13
شهرداري تهران هستند كه در خانه شخصي خود زندگي میكنند و تعداد آنها در سال  1385برابر با 18175
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نفر بوده است (مركز آمار ايران )1385 ،و نمونه آماري اين پژوهش كليه سالمندان  60سال به باال در دسترس
فرهنگسراي اميد سالمندان منطقه  13است.
در اين پژوهش با استفاده از جدول مورگان روي گروه  20هزار نفري تعداد نمونه تقريب ًا  377نفر برآورده
شده است و به دليل اين كه اين جامعه آماري سالمنداني هستند كه با خانواده خود زندگي میكنند .به همین
دلیل روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس بوده است .در همايشي كه براي سالمندان فرهنگسراي اميد در
منطقه  13برگزار شد و تعداد  200نفر در آنجا حضور داشتند 200 ،پرسشنامه در اختيار آنها قرار داده شد؛ ولي
به علت كهولت سن و بي حوصلگي به  160پرسشنامه به صورت كامل پاسخ دادند و بدين ترتيب روي 160
نمونه كار شد.
ابزار پژوهش

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده است كه با مراجعه حضوري به نمونه و تكميل پرسشنامه به وسيله
محقق صورت گرفته است .به دليل اين كه جامعه آماري من سالمنداني هستند كه در كنار خانواده زندگي
میكنند و امكان دسترسي به اين جامعه در مكانهای اجتماعي وجود ندارد؛ لذا با مراجعه به فرهنگسراي
اميد شهرداري منطقه  13تهران طي همايشي كه در خصوص سالمندان برگزار شده بود ،موفق شدم و امكان
دسترسي به اين جامعه آماري ميسر شد  .بدين ترتيب پرسشنامهها در اختيار كليه سالمنداني كه در اين همايش
شركت كرده بودند ،قرار گرفت كه جمع ًا  200نفر بودند؛ ولي به دليل كهولت سن و عدم پاسخ گويي دقيق برخي
از اين عزيزان تعدادي از دايره محاسبات خارج شد و تعداد  160نفر به پرسشنامهها پاسخ دادند.
یافته ها

سوال اصلي  :بررسي تاثیر عوامل خانوادگي موثر بر سالمت روان زنان و مردان سالمند منطقه  13تهران
سطع معناداری

T

ضریب استاندارد رگرسیون خطای معیار ضریب رگرسیون

شاخص آماری
منبع

0/045

1.85

-

3.8

7.09

مقدار ثابت

0.048

1.99

0.190

1.28

2.55

حمایت خانوادگی

0.002

3.16

0.237

1.39

4.39

پایگاه اقتصادی

0.471

0.723

0.068

1.544

1.11

پایگاه اجتماعی

0.044

2.03

0.160

1.78

3.6

حضور فرزندان

0.27

1.09

0.086

1.06

1.16

وضعیت تاهل
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اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد که عوامل حمایت خانوادگی  ،پایگاه اقتصادی وحضور فرزندان
توانسته سهم باالیی در سالمت عمومی سالمندان داشته باشد .در حالی که دو عامل وضعیت تاهل و پایگاه
اجتماعی تاثیر معناداری بر سالمت عمومی سالمندان را نشان نمی دهد .
فرضيه  :2پایگاه اقتصادی بر سالمت روان زنان و مردان سالمند تاثیر دارد.
شاخص آماري

ميانگين

انحراف استاندارد

تعداد

قوی

24.8

10

96

متوسط

27.83

11.9

54

ضعیف

40.7

10.7

10

جمع

26.8

11.36

160

حمايت

اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد كه بيشترين ميانگين ( ) 40.7نمره سالمت عمومي مربوط به
سالمنداني است كه از پایگاه اقتصادی ضعیفی برخوردارند .کمترین میانگین ()24.8نمره سالمت عمومی نیز
مربوط به سالمندانی است که از پایگاه اقتصادی خوبی برخوردارند  .لذا میتوان نتیجه گرفت که سالمندانی
که از پایگاه اقتصادی خوبی بهره مند هستند ،از مشکالت روانی کمتری رنج میبرند .جهت بررسی و مقایسه
معنادار بودن این تفاوت از آزمون معناداری  Fدر تحلیل واریانس استفاده میکنیم.
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

P

بين گروهي

2364.85

2

1182.42

10.2

0/000

درون گروهي

18175.59

157

115.76

-

-

كل

20540.44

159

-

-

-

اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد كه  Fمحاسبه شده 10.2است كه از  Fجدول ( )2/74بزرگ تر
میباشد .لذا فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت رد ،و فرض خالف پذيرفته میشود  .به عبارتي با اطمينان
 %99میتوان ادعا كرد بين پایگاه اقتصادی و سالمت عمومي رابطه معناداري مشاهده میشود .
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فرضيه  :3پایگاه اجتماعی برسالمت روان زنان و مردان سالمند تاثیر دارد.
شاخص آماري
ميانگين

انحراف استاندارد

تعداد

پایگاه اجتماعی
قوی

24.9

8.16

46

متوسط

26.1

10.9

82

ضعیف

31.31

15.05

32

جمع

26.8

11.36

160

اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد كه بيشترين ميانگين ( ) 31.31نمره سالمت عمومي مربوط به
سالمنداني است كه از پایگاه اجتماعی ضعیفی برخوردارند .کمترین میانگین ()24.9نمره سالمت عمومی نیز
مربوط به سالمندانی است که از پایگاه اجتماعی خوبی برخوردارند؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که سالمندانی
که از پایگاه اجتماعی خوبی بهره مند هستند ،از مشکالت روانی کمتری رنج میبرند .جهت بررسی و مقایسه
معنادار بودن این تفاوت از آزمون معناداری  Fدر تحلیل واریانس استفاده میکنیم.
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

P

بين گروهي

846.5

2

423.5

3.37

0/037

درون گروهي

19693.9

157

125.43

-

-

كل

20540.44

159

-

-

-

اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد كه  Fمحاسبه شده  3/3است كه از  Fجدول ( )2/74بزرگ تر
میباشد .لذا فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت رد ،و فرض خالف پذيرفته میشود  .به عبارتي با اطمينان
 %95میتوان ادعا كرد بين پایگاه اجتماعی حمايت و سالمت عمومي رابطه معناداري مشاهده میشود .
فرضيه  :4بين حضور و عدم حضور فرزندان در خانه و سالمت روان زنان و مردان سالمند تفاوت وجود دارد.
شاخص

گروه

ميانگين

انحراف استاندارد

تعداد

حضور فرزندان

24.45

9.12

79

عدم حضور فرزندان

29.14

12.8

81
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اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد كه ميانگين سالمت عمومی سالمندانی که فرزندان آنها در خانه
حضور ندارند ،به ميزان قابل توجهي از سالمندانی که فرزندان آنها در خانه حضور دارند ،باالتر است  .جهت
بررسي معنادار بودن اين تفاوت از آزمون آماري  Tمستقل استفاده میكنيم .
گروه
برابري واريانس ها
نابرابري واريانس ها

F

sig

6.75

0.01

T

Df

sig

2.66

158

0.009

2.67

144.7

0.008

اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد كه  Fمحاسبه شده برابر با  6.75میباشد كه در  0.01معنادار
است .لذا با توجه به عدم شرط برابري واريانسها از سطر دوم جهت تحلیل استفاده میکنیم  .با توجه به
اطالعات جدول  Tمحاسبه شده برابر با  2.67میباشد که از  Tجدول 2.57بزرگ تر است .لذا با اطمينان
 0/99میتوان ادعا كرد بين نمره سالمت عمومی سالمندانی که فرزندان آنها در خانه حضور دارند ،با
سالمندانی که فرزندان آنها در خانه حضور ندارند ،تفاوت معناداری مشاهده میشود .
فرضيه  :5وضعیت تاهل بر سالمت روان زنان و مردان سالمند تاثیر دارد.
شاخص آماري

وضعیت تاهل

ميانگين

انحراف استاندارد

تعداد

متاهل

25.74

9.7

112

مجرد

28.1

14.7

20

همسر فوت کرده

27.6

12.19

24

مطلقه – متارکه

46.25

16.09

4

جمع

26.8

11.36

160

اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد كه بيشترين ميانگين ( ) 46.25نمره سالمت عمومي مربوط به سالمنداني
است كه از در وضعیت مطلقه یا متارکه میباشند .کمترین میانگین ()25.7نمره سالمت عمومی نیز مربوط به
سالمندانی است که در وضعیت تاهل به سر میبرند .لذا میتوان نتیجه گرفت سالمندانی که در وضعیت مطلقه
می باشند ،از مشکالت روانی بیشتری رنج میبرند .جهت بررسی و مقایسه معنادار بودن این تفاوت از آزمون
معناداری  Fدر تحلیل واریانس استفاده میکنیم.

فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال پنجم ،شماره یکم ،پاییز 1392

128

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

P

بين گروهي

1688.77

3

562.9

4.656

0/004

درون گروهي

18851.66

156

159

-

-

كل

20540

159

-

-

-

اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد كه  Fمحاسبه شده 4.65مي باشد كه از  Fجدول ( )2/74بزرگ
تر است .لذا فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت رد ،و فرض خالف پذيرفته میشود  .به عبارتي با اطمينان
 %99میتوان ادعا كرد بين وضعیت تاهل و سالمت عمومي رابطه معناداري مشاهده میشود .
بحث و نتيجه گيري

باتوجه به فرضیه اول بررسی تاثیر حمايت خانوادگي بر سالمت روان زنان و مردان سالمند نتايج اين پژوهش
با نتيجه پژوهشهای مورد بررسي قبلي مانند پژوهش عليخاني( ،)1378يميني( ،)1378مير كيايي (،)1384
احمد نبي( )1386و هروي كريموي( )1383همخواني دارد .با پژوهش باير( ،)2007كودو( )2007)2007و پارك
كيم ( ،)2002لي( )2004همخواني دارد.
در همه اين پژوهشها نشان داده شد كه خانواده و حمايتهای خانوادگي از عوامل تثبيت كننده و بهبود
دهنده وضعيت و موقعيت فرد سالمند است و سالمنداني كه در محيط خانواده زندگي میكنند و از حمايتهای
خانوادگي برخوردارند ،نسبت به سالمنداني كه در سراهاي سالمندي و يا به تنهايي زندگي میكنند ،از لحاظ
رواني در سالمت بهتري هستند.
فرضيه دوم  :بررسی تاثیر پايگاه اقتصادي بر سالمت روان زنان و مردان سالمند نتايج اين پژوهش با نتيجه
عليخاني ( )1378و يميني( )1378همخواني دارد.
در پژوهشهای قبلي هم نشان داده شد كه سالمنداني كه از نظر اقتصادي در پايگاه بااليي قرار دارند ،نسبت
به سالمنداني كه وابستگي اقتصادي به فرزندان و خويشان دارند ،از سالمت روان باالتري برخوردارند.
فرضيه سوم  :بررسی تاثیر پايگاه اجتماعي بر سالمت روان زنان و مردان سالمند نتايج اين پـژوهش با
پـژوهش پاشا و همكاران ( ،)1386عليخاني ( ،)1378يميني( )1378هم خواني دارد .همچنين با پژوهش باير
( )2007همخواني دارد.
درپژوهشهای قبلی نشان داده شد كه پايگاه اجتماعي با سالمت روان رابطه معنا دار دارد؛ يعني سالمنداني
كه وضعيت اشتغال و موقعيت اجتماعي بااليي دارند ،نسبت به سالمنداني كه روحيه انزوا طلبي دارند و از لحاظ
فعاليتهای اجتماعي كم كاري میكنند ،از سالمت روان باالتري برخوردارند.
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فرضيه چهارم  :بررس تاثیر حضور فرزندان در خانه بر سالمت روان زنان و مردان سالمند نتايج ايـن پژوهشها
با پـژوهش مير كيايي( )1384و احمدي نبي( )1386همخواني دارد .همچنين با پژوهش كودو( )2007و پارك
كيم ( ،)2004لي ( )2004همخواني دارد.
در اين پژوهشها هم ديديم كه سالمندان در كنار خانواده (همسر و فرزندان) از سالمت روان بااليي
برخوردارند ،نسبت به سالمنداني كه به تنهايي يا در سراي سالمندي زندگي میكنند ،حضور فرزندان در خانواده
سالمندان سهم بااليي در سالمت روان ايشان داشته است.
فرضيه پنجم  :بررسی تاثیر وضعيت تأهل بر سالمت روان زنان و مردان سالمند نتايج اين پـژوهش
با پـژوهش ميركيايي( ،)1384صابران( ،)1382هروي كريموي( )1383همخواني دارد .همچنین با پژوهش
كودو( )2007و پارك كيم ( ،)2004لي ( )2004همخواني دارد.
در پژوهشهای قبلي ديديم كه بين تأهل سالمندان و سالمت روان رابطه معنا دار وجود دارد.
با توجه به اين كه بنا بر محدوديتها جامعه آماري مورد استفاده سالمندان منطقه  13شهرداري تهران بودند،
به پژوهشگران آينده پيشنهاد میشود همانند تحقيق حاضر ،در مناطق ديگر تهران و ساير شهرستانها با در
نظر گرفتن متغيرهاي مشابه اين پژوهش ،تحقيقي بر روي سالمندان صورت گيرد و نتايج آن با نتايج پژوهش
حاضر مقايسه گردد.
با توجه به اين كه جوامع هر روز به سوي صنعتي و ماشيني شدن پيش میرود و خانوادهها كام ً
ال هسته اي
میشوند و فاصلهها هر روز بيشتر میشود ،تحقيقات زيادي بر روي سالمندان صورت گيرد تا هم به جنبههای
ديگر زندگي سالمندان توجه شود و هم آيندگان و نسلهای بعدي به اهميت و ضرورت وجود سالمندان در خانواده
پي ببرند.
با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق كه نشان دهنده ميزان اهميت نقش خانواده در حمايت از سالمند میباشد
و همچنين اهميت حضور سالمند در خانواده كه موجب افزايش بهداشت رواني در خانواده میگردد ،پيشنهاد
میشود نتايج تحقيقات مربوط به رابطه سالمند و خانواده از طريق رسانههای گروهي  ،به خانوادهها آموزش داده شود.
در كل يك سالمند ،سيستم خانواده را متأثر میسازد ،بنابراين والدين نبايد از تأثير مهم اين افراد در خانواده
بر روي نوجوانان و جوانان غافل باشند .تأثير منفي وجود اين افراد در خانواده  ،در مقابل اثرات مثبت آن ناچيز
مینمايد.این تحقیق با موضوع تاثیر عوامل خانوادگی موثر بر سالمت روان زنان و مردان سالمند در منطقه
 13شهرداری تهران انجام گرفت که بیش از نیمی از سالمندان مورد مطالعه در گروه افراد سالم قرار گرفتند و
مشخص شد که عواملی مثل حمایت خانوادگی  ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی  ،تأهل سالمند و حضور فرزندان
در خانه با سالمت روان سالمندان رابطه دارد.
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 آزاد ،حسين .)1380( .آسيب شناسي رواني .تهران :انتشارات بعثت. احمدی  ،بنی ( )1386بررسی عوامل موثر بر موقعیت سالمند در خانواده  ،پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه عالمه طباطبایی.
 استوارنت ،مارتا و واندن بوس ،گري آر (بی تا) .روانشناسي سالمندي ،ترجمه خدا رحيمي ،سيامك()1376 ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوي.
پهلوان زاده ،فرهاد .)1388( .عوامل خانوادگي موثر بر سالمت روان زنان سالمند .پايان نامه كارشناسي ارشد.
دانشگاه عالمه طباطبايي.
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