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بررسي سالمت رواني سالمندان شهر تهران و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي 
  آنها
  
  

  5آرش رشيديان /4فروشاني رحيمي  عباس /3مريم تاجور /2محمد عرب /1زهرا نگهبان                   

      
  

نظران بوده  توجه صاحب موردره هموا درسطوح مختلف،فردي و گروهي  سالمت نقش آن در توجه به سرمايه اجتماعي و: مقدمه
 افزايش سريع لذا با توجه به .يابد ، از سويي مطالعات متعدد بيانگر آن است كه با افزايش سن، اختالالت رواني افزايش مياست

 در، پژوهش حاضر با هدف تعيين سالمت رواني سالمندان و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي آنها در شهر تهران جمعيت سالمندان
  .انجام شده است 1390سال 

 535تعداد . سال و باالتر ساكن شهر تهران انجام شد 60مطالعه حاضر به روش مقطعي بر روي سالمندان : روش پژوهش
و ) GHQ-28( ها دو پرسشنامه سالمت عمومي ابزار گردآوري داده. گيري تصادفي انتخاب شدند سالمند نمونه به روش نمونه

آزمون همبستگي (و استنباطي ) درصد، ميانگين و انحراف معيار(از آمار توصيفي . بود بولن سوالي 36اعيسرمايه اجتم رسشنامهپ
  .استفاده شده استSPSS18 افزار  ها به كمك نرم براي تحليل داده) ويتني اسيپرمن، كروسكال واليس و من

. بود 9/6گويان  و ميانگين نمره سالمت روان پاسخ 3/74ميانگين نمره سرمايه اجتماعي در سالمندان مورد مطالعه : ها يافته
هاي آماري بيانگر وجود همبستگي معناداري بين نمرات سرمايه اجتماعي و هفت مؤلفه آن با سالمت رواني سالمندان بود  تست

)4/0rs=- 001/0وp<( .هاي  روهچنين بين متغيرهاي جنسيت، محل تولد، روش تأمين مخارج زندگي، منطقه محل سكونت، گ هم
  .سني، ترتيبات زندگي، درك فرد از وضعيت مالي خود، تحصيالت و سالمت رواني سالمندان رابطه معناداري مشاهده شد

دهنده وجود رابطه دو طرفه ميان سرمايه اجتماعي و سالمت رواني بود، بنابراين جهت افزايش سطح  نتايج نشان: گيري نتيجه
  . جتماعي بيش از پيش توجه گرددسالمت سالمندان بايستي به سرمايه ا

  .سرمايه اجتماعي، سالمند، سالمت، سالمت روان :ها كليد واژه
  

                                                            
   ، ايرانتهران تهران، دانشگاه علوم پزشكي ،درمانيو ارشد مديريت خدمات بهداشتي  كارشناس - 1

: پست الكترونيك ،)نويسنده مسئول(تهران، ايران،  ،استاد گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران - 2
arabmoha@sina.tums.ac.ir  

  ، لندن، انگلستاندانشگاه لندن ،درمانيو دكتراي مديريت خدمات بهداشتي  - 3
  ايران  ، تهران،دانشيار گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشكي تهران - 4
  ، تهران، ايرانبرداري از دانش سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران حقيقات بهرهت مركز دانشيار گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، - 5

 چكيده
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   بررسي سالمت رواني سالمندان شهر تهران
  

  
  )1( 6؛ 1394مديريت بهداشت و درمان /  ٨٠

  مقدمه
تعداد و نسبت افراد تركيب جهان در حال تغيير بوده و 

تعداد سالمندان از . استسال و باالتر در حال افزايش  65
بطوري به بعد سه برابر افزايش يافته است،  1950سال 

ميليون نفر در سال  419ميليون نفر به  130از  تقريباًكه 
 2050 سال ها تا به تخمين بناو  ]1[رسيده است 2000

در ايران نيز  .]2[خواهد رسيد ميليارد نفر اين رقم به دو
در سال  6/ 6تعداد سالمندان رو به افزايش بوده و از 

رسيده  1385درصد از جمعيت در سال  3/7به  1375
 6بيش از  1390س سرشماري سال و بر اسا ]3[است

ساله و  60جمعيت ايران را افراد ) درصد 2/8(ميليون 
تعداد افزايش بنابراين با  .]4[دهند باالتر تشكيل مي

آنان  سالمندان توجه به موضوعات جديد در رابطه با
توجه به  ،از جمله اين موضوعات كهبيشتر شده است 

 كه دنده ان ميمطالعات نش .باشد بهداشت روان آنان مي
شيوع مشكالت و اختالالت رواني در افراد سالمند در 

نورباال، در پژوهشي . ]5[باشد مي% 30ايران بيش از 
حدود  1380ملي، ميزان ابتال به بيماري رواني را در سال 

درصد كل جمعيت ذكر كرده است كه اين ميزان را  21
درصد اعالم كرد و  26درصد و در زنان  15در مردان 

ها در  اين مطالعه نشان داد كه ميزان شيوع اين بيماري
افراد بازنشسته، بيكار، بيوه، مطلقه و متأهل داراي 

. ]6[باشد مشكالت زناشويي بيش از ساير افراد مي
كننده خدمات  اينكه سالمندان بيشترين مصرف رغم علي

پذيرترين  سالمت هستند و از سويي يكي از آسيب
، به دليل آيند به شمار ميي ها از نظر سالمت گروه

از  هاي بسيار كمي پژوهش ،مشكالت كار با سالمندان
گروه  ،جمله پژوهش در زمينه موضوع اين تحقيق

اين در  .اند سالمندان را مورد توجه و مطالعه قرار داده
اي زندگي  توانند به شيوه مي سالمندان حالي است كه

عيت كنند كه منجر به افزايش حمايت و بهبود وض
بر اساس گزارش از طرفي  ]7[دبهداشت رواني آنان شو

، 2000منتشره توسط سازمان بهداشت جهاني در سال 
هاي بهداشتي و  يكي از اهداف اصلي سه گانه سيستم

درماني كه ارزيابي عملكرد آنها نيز از نگاه سازمان 

بهداشت جهاني بر مبناي همين سه هدف است، كاهش 
  .]1[استدر سالمت  اه نابرابري

هاي اجتماعي  كننده تعيين"ويژه ه عوامل محيطي و ب
هاي موجود در  مبين بخش اصلي نابرابري "سالمت

به عبارت ديگر  .]8[هستندسطح سالمت افراد و جوامع 
هاي جامعه و ساختار اجتماعي و  سالمت مردم با ويژگي

لذا ارزش اصلي . ارتباط تنگاتنگي دارد اناقتصادي آن
ها يا  كننده و شناخت در زمينه تعيينارتقاء دانش 

گردد  هاي اجتماعي سالمت به اين واقعيت بر مي مؤلفه
كه عوامل اجتماعي خطرزا قابل شناخت، پيشگيري و 

توان با انجام مداخالت  كنترل هستند و از اين طريق مي
هاي  ها و مرگ و مير گروه اجتماعي از بسياري از بيماري
و كيفي طول   ارتقاء كمي پر خطر جامعه كاست و باعث

هاي سالمت  كاهش نابرابري در نهايتعمر آنان و 
اند كه توجه به  مطالعات نشان داده. ]9[شد

چون سرمايه  هاي اجتماعي سالمت هم كننده تعيين
اجتماعي و مشاركت اجتماعي نقش قابل توجهي در 

تاكنون  .]10,11[ارتقاي سالمت روان سالمندان دارند
جتماعي تعاريف گوناگوني شده است و براي سرمايه ا

. است گيري آن هم متفاوت بوده بالطبع متغييرهاي اندازه
هايي نظير اعتماد،  پانتام سرمايه اجتماعي را ويژگي

توانند با تسهيل  كند كه مي ها تعريف مي هنجارها و شبكه
 .]9[اقدامات هماهنگ كارايي جامعه را بهبود ببخشد

آيد اين  مي رمايه اجتماعي برآنچه از تعاريف متعدد س
چون اعتماد،  هم  مفهوم دربردارنده مفاهيمي است كه اين

به  ،بوده همكاري و روابط متقابل بين اعضاي يك گروه
نحوي كه گروه را به سمت دستيابي به هدفي كه بر 

در جامعه مثبت تلقي شود  ها و معيار رايج مبناي ارزش
ونقش آن  سرمايه اجتماعي .]12[دكن هدايت مي

 موردهمواره  سطوح مختلف، در درسالمت روان افراد
در ايران نيز مطالعات .نظران بوده است توجه صاحب

زيادي در مورد سالمت و بيماري رواني انجام شده، اما 
هاي بسيار اندكي در مورد نقش سرمايه اجتماعي  پژوهش

در مطالعات . در سالمت رواني انجام گرفته است
 ]16[و بنازاده ]15[بهزاد ،]13,14[مرادي زاده و لهسايي

به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و سالمت رواني 
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پرداخته شد، اما هيچ يك اين موضوع را در سالمندان 
لذا پژوهش حاضر با هدف . اند مورد مطالعه قرار نداده

سالمت رواني سالمندان شهر تهران و تعيين وضعيت 
 .ها انجام شدارتباط آن با سرمايه اجتماعي آن

  
  روش پژوهش

تحليلي است كه  -اي توصيفي  پژوهش حاضر مطالعه
سال و  60به صورت مقطعي در بين كليه سالمندان 
براي تعيين . باالتر ساكن شهر تهران انجام پذيرفت

حجم نمونه با توجه به هدف مطالعه و بررسي مقاالت 
، اگر ضريب همبستگي دو متغير سرمايه ]14,15[مشابه
هاي مورد  ماعي و سالمت رواني در هر كدام از گروهاجت

يا بيشتر باشد از نظر آماري معنادار است،  1/0مطالعه 
درصد  80درصد و توان آزمون  95بنابراين با اطمينان 

سالمند شهر تهران با  2406با استفاده از فرمول زير از 
  .سالمند انتخاب شدند 535گيري تصادفي  نمونه

 

= = 535 
  

جهت انتخاب افراد مورد مطالعه در اين پژوهش از 
گيري طرح تحقيقاتي با عنوان  چهارچوب نمونه

خانواده، حمايت اجتماعي و سالمت سالمندان در شهر "
در دانشكده  1389كه در سال  8904با شماره  "تهران

بهداشت دانشگاه تهران به تصويب رسيد، استفاده شد 
، 2گيري آن، سه منطقه  تهيه چهارچوب نمونه كه جهت

گانه شهر تهران، بر مبناي مطالعه  22از مناطق  17، 14
و مشورت با افراد مختلف و  ]17[فيروزآبادي و امامي

با در نظر گرفتن امكانات كار به عنوان مناطق به ترتيب 
در . ضعيف، متوسط و خوب شهر تهران انتخاب شدند

صورت تصادفي از بين محالت  مرحله بعد يك محله به
موجود در هر سه منطقه ياد شده انتخاب شد كه شامل 

و محله  14، محله مينا در منطقه 2محله دريا در منطقه 
در نهايت با سرشماري . بودند 17آذري در منطقه 

سالمندان ساكن در محالت انتخابي، چهارچوبي شامل 
هيه آدرس و شماره تلفن كليه سالمندان در محالت ت

بنابراين با توجه به انتخاب افراد نمونه از سطوح . گرديد
اجتماعي، نمونه حاضر قابليت  -مختلف اقتصادي 

اهداف . تعميم به سالمندان كل تهران را خواهد داشت
كننده در مطالعه شرح  پژوهش براي سالمندان شركت

داده شد و به آنها خاطر نشان شد كه ذكر نام و نام 
نيست و اطالعات آنها به صورت خانوادگي نياز 

كنندگان  محرمانه نزد گروه تحقيق خواهد ماند و شركت
  .با رضايت كامل در مطالعه شركت كردند

 28جهت سنجش سالمت روان سالمندان از پرسشنامه 
منطبق شده براي سالمندان   سؤالي سالمت عمومي

)GHQ-28( اين پرسشنامه يك . ]18[استفاده شد
دهي  ري مبتني بر روش خود گزارشپرسشنامه غربالگ

است كه با هدف بررسي سالمت روان افراد و 
غربالگري اختالالت رواني مورد استفاده 

گذاري اين پرسشنامه دو  جهت نمره .]19[گيرد قرارمي
گذاري سنتي و ليكرت وجود دارد كه اولي در  شيوه نمره

در  غربالگري اختالالت رواني كاربرد دارد و از دومي
عات جهاني و داخلي اثربخشي مداخالت استفاده مطال

، بنابراين با توجه به هدف اين مطالعه از ]20[شده است
گذاري استفاده شد؛ بدين صورت  روش سنتي در نمره

داده شد و جمع نمرات  1- 1-0-0ها نمره  كه به گزينه
ميزان سالمت رواني فرد را نشان داد و با در نظر 

ر سوال شامل طيف خيلي هاي ه گرفتن اين كه گزينه
كم، كم، زياد و خيلي زياد بود نمره بيشتر به مفهوم 

همانند . باشد تر بودن سطح سالمت رواني فرد مي پايين
مطالعه نورباال و همكاران، در اين مطالعه نيز از نمره 

استفاده شد، به اين مفهوم كه افرادي كه از  6برش 
دند به يا بيشتر كسب نمو 6سوال،نمره  28مجموع 

. عنوان مشكوك به اختالالت رواني محسوب گشتند
 84/0پايايي اين ابزار با استفاده از آلفاي كرونباخ 

براي سنجش سرمايه اجتماعي از . محاسبه شد
كه توسط نجات و همكاران  ]21[بولن پرسشنامه

اين پرسشنامه شامل . ترجمه شد استفاده شده است
، مشاركت در هفت مؤلفه اعتماد و امنيت اجتماعي

هاي اجتماعي، ارزشمند  جامعه محلي، فعاليت در زمينه
بودن زندگي، ارتباط با همسايگان، ارتباط با خانواده و 

ها با  هر يك از مؤلفه. باشد پذيري مي دوستان و تنوع
تا خيلي زياد  هاي چهارگانه، كمي  هايي با طيف سوال
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اند، بدين صورت كه به هر  مورد سنجش قرارگرفته
داده شد و مجموع نمرات ميزان  4-0سوال امتياز 

روايي محتوايي . سرمايه اجتماعي فرد را مشخص نمود
نظران و اساتيد،  پرسشنامه از طريق اخذ نظر صاحب

مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن نيز با استفاده از 
مشخصات . تخمين زده شد) 87/0(آلفاي كرونباخ 

 - و اقتصادي  شناسي فردي و اطالعات جمعيت
اي مورد سنجش قرار  اجتماعي افراد نيز طي پرسشنامه

ها به روش مصاحبه و با مراجعه  پرسشنامه. گرفت
هاي تعين  حضوري پرسشگران آموزش ديده به آدرس

مقرر گرديد در صورت عدم همكاري، . شده تكميل شد
حضور نداشتن و يا فوت سالمند انتخابي، مطابق با 

يا بعدي مراجعه شود تا تعداد  ليست به آدرس قبلي
 7/81ها  دهي پرسشنامه نرخ پاسخ. نمونه تكميل گردد
ها  در اين پژوهش براي تحليل داده. درصد گزارش شد
و ) درصد، ميانگين و انحراف معيار(از آمار توصيفي 
آزمون همبستگي اسيپرمن، كروسكال  استنباطي شامل
 Spearman correlation( ويتني واليس و من

test, Kruskal-Wallis and Mann-
Whitney (افزار  به كمك نرمSPSS18  استفاده
هاي تحليلي  سطح اطمينان در كليه آزمون. شده است

چنين جهت تعيين  در نظر گرفته شد و هم 05/0
-Kolmogorovها آزمون  وضعيت نرماليتي داده

Smirnov به كار گرفته شد.  
  

  ها يافته
مرد )  %47 (درصد زن و باقي  53سالمند نمونه  535از 

منطقه دو  ( درصد از محله دريا 6/20از ميان آنها . بودند
منطقه چهارده  (درصد از محله مينا  2/34، )شهر تهران
 درصد باقيمانده از محله آذري 2/45و ) شهر تهران

نتايج . انتخاب شده بودند) منطقه هفده شهر تهران (
 -تصادي شناسي و اق توصيفي اطالعات جمعيت

 .)1جدول ( آمده است 1اجتماعي در جدول شماره 

براي سنجش سرمايه اجتماعي افراد نمونه از هفت 
گويه بود، استفاده  31گيري كه در برگيرنده  مؤلفه اندازه

طور كه در  شد؛ جهت مشخص كردن اين متغير همان
روش پژوهش آمده است، ابتدا به هريك از سؤاالت 

هاي آن  هاي مرتبط با مؤلفه نمره داده شد و آماره
گيري و در نهايت سرمايه اجتماعي كلي براي هر  اندازه

كننده در مطالعه مورد بررسي قرار  يك از افراد شركت
ميانگين و انحراف از معيار  2گرفت كه در جدول شماره 
ها و سرمايه اجتماعي كلي  براي هريك از مؤلفه

  ).2 جدول( سالمندان مورد پژوهش آورده شده است
شود، ميانگين سرمايه  طور كه در باال ديده مي همان

باشد و  مي 3/74اجتماعي كلي سالمندان شهر تهران 
گانه  هاي هفت اين ميزان در مورد هريك از مؤلفه

مشاركت در جامعه محلي، اعتماد و امنيت اجتماعي، 
ارتباط اجتماعي با همسايگان، ارتباط اجتماعي با 

هاي اجتماعي،  اليت در زمينهخانواده و دوستان، فع
، 2/12پذيري ارزشمند بودن زندگي به ترتيب  تنوع

  .بود 6/5و  9/5، 9/11، 5/7، 8/12، 9/11
درصد  7/56كننده در مطالعه  از ميان سالمندان شركت

درصد  3/43آنها داراي سالمت رواني مطلوب بودند و 
ميزان سالمت روان به . مشكوك به اختالل رواني بودند

 -شناسي و اقتصادي  كيك متغيرهاي جمعيتتف
  ). 3جدول( اجتماعي كه رابطه معناداري داشتند

دهد كه سالمت روان  اطالعات جدول باال نشان مي
سالمندان با متغيرهاي جنسيت، محل تولد، روش تأمين 

هاي سني  مخارج زندگي، منطقه محل سكونت، گروه
لي خود و متفاوت، ترتيبات زندگي، درك فرد از وضعيت ما

ميزان تحصيالت فرد رابطه آماري معناداري داشت و ساير 
اجتماعي از قبيل  - متغيرهاي جمعيت شناسي و اقتصادي 

وضعيت تأهل و قوميت تفاوت آماري معناداري در سطح 
  . سالمت رواني سالمندان ايجاد نكردند

جهت بررسي همبستگي سالمت رواني و سرمايه اجتماعي 
به بررسي نرماليتي متغيرها  لعه، ابتداسالمندان مورد مطا
مشابه آزمون كولموگروف اسميرنوف  پرداخته شد كه نتايج

نمودار هيستوگرام دو متغير سالمت رواني و سرمايه 
اجتماعي، نرمال نبودن توزيع اين دو متغير را نشان داد 

جتماعي براي هر دو پرسشنامه سالمت رواني و سرمايه ا(
76/1 z =  004/0وp =  بنابراين از )به دست آمد ،

ضريب همبستگي اسپيرمن جهت بررسي همبستگي 
  .متغيرها استفاده شد
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ضريب همبستگي اسپيرمن بين سرمايه اجتماعي و 
سالمت رواني سالمندان مورد پژوهش برابر با 

36/0rs=-  1وp<0.00 دهنده  باشد كه نشان مي
ه اين مفهوم كه با كاهش نمره رابطه معنادار است، ب

سالمت رواني افراد كه به معناي افزايش سالمت روان 
رود و  باشد، ميزان سرمايه اجتماعي افراد باال مي فرد مي
همبستگي سرمايه اجتماعي  4جدول شماره . بالعكس

هاي آن از قبيل اعتماد و امنيت اجتماعي،  كلي و مؤلفه
هاي  زمينه مشاركت در جامعه محلي، فعاليت در

اجتماعي، ارزشمند بودن زندگي، ارتباط با همسايگان، 
پذيري با سطح  ارتباط با دوستان و خانواده و تنوع

. دهد سالمت روان سالمندان مورد مطالعه را نشان مي
شايان ذكر است كه نمرات باال در آزمون سالمت رواني 

دهنده وجود اختالل و نمرات پايين بيانگر عدم  نشان
  ).4جدول ( بيماري و داشتن سالمت رواني است وجود

ها، سطح سالمت  با افزايش نمره هر يك از اين مؤلفه
طور كه در  همان. رواني فرد نيز افزايش يافته است

جدول فوق نيز مشخص است باالترين همبستگي 
هاي اعتماد و امنيت اجتماعي،  مربوط به مؤلفه) -36/0(

ارزشمند بودن زندگي هاي اجتماعي و  فعاليت در زمينه
در ) -16/0(باشد و كمترين همبستگي  براي فرد مي
پذيري با سالمت رواني سالمندان شهر  مؤلفه تنوع

  .تهران ديده شد
  

  گيري بحث و نتيجه
هدف اصلي اين مطالعه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي 

نتايج . هاي آن با سالمت رواني در سالمندان بود و مؤلفه
هاي آن با  مايه اجتماعي و مؤلفهنشان داد كه سر

داري دارد به اين  سالمت رواني رابطه مثبت و معني
مفهوم كه با افزايش سرمايه اجتماعي، ميزان سالمت 

چنين از متغيرهاي  هم. يابد رواني نيز افزايش مي
اجتماعي، جنسيت، محل  -شناسي و اقتصادي  جمعيت

ونت، تولد، روش تأمين مخارج زندگي، منطقه محل سك
هاي سني، ترتيبات زندگي، درك فرد از وضعيت  گروه

مالي خود و ميزان تحصيالت متغيرهايي بودند كه 
رابطه معناداري با سالمت رواني سالمندان 

هاي سرمايه  اعتماد و امنيت اجتماعي از مؤلفه.داشتند
اجتماعي بر سالمت رواني سالمندان مورد پژوهش تأثير 

اد، ارتباط بين اعضاي در صورت وجود اعتم. داشت
از . ها واجتماعات مختلف مؤثر خواهد بود خانواده، گروه

اين رو گسترش شعاع اعتماد در جامعه باعث همكاري 
بيشتر اعضا و به تبع آن كاهش اختالالت و 

 ]22[شود هاي رواني و اجتماعي در جامعه مي نابساماني
مطالعات مشابهي در مناطق مختلف جهان مانند 

، دانش آموزان ]23[شهر آمريكا 43اي در  مطالعه
نيز رابطه بين سرمايه اجتماعي و سالمت  ]24[انگليسي

چنين مطالعات داخلي از قبيل  هم. رواني را تأييد كردند
مطالعه شجاع و همكارانش در تحليل عاملي سرمايه 

حمايت  –اجتماعي سه مولفه اعتماد فردي، همبستگي 
روابط انجمني شناسايي  -اجتماعي و اعتماد اجتماعي

هاي اعتماد فردي و همبستگي و  نمودند كه بين مولفه
حمايت اجتماعي سرمايه اجتماعي با سالمت رواني 

در مطالعه . ]25[سالمندان رابطه مشاهده شد
 دادنتايج ضريب همبستگي نشان زاده و مرداي  لهسائي

تغيرهاي تحصيالت، سن، كه بين سالمت رواني و م
مدت اقامت، اعتماد اجتماعي، حمايت اجتماعي و 

و  ]14[دارد مشاركت اجتماعي رابطه معناداري وجود
رابطه  ]26[چنين مطالعه اشرفي و همكاران هم

معناداري بين سرمايه اجتماعي و سالمت رواني نشان 
هر اندازه سالمند از سرمايه اجتماعي بيشتري . داد

ي ها برخورد باشد، يعني مجموعه ارزشمندي از حمايت
اجتماعي، رواني و مالي، حس تعلق، همبستگي و 

هاي مختلف و حس ارزشمندي  مشاركت در جنبه
بيشتري داشته باشد در نهايت از سالمت رواني 

و از سوي ديگر . تري نيز برخوردار خواهد بود مطلوب
سالمند داراي سالمت رواني باالتر، توانايي پذيرش 

امعه داشته كه هاي اجتماعي را در ج ها و نقش مسئوليت
اين مسئله نشان از رابطه دو طرفه سالمت رواني و 

از اينرو توجه به هر يك از اين . سرمايه اجتماعي دارد
براساس . دو عامل، بر ديگري نيز تأثير خواهد داشت

ننتايج پژوهش ناكانو در ژاپن و هين و برونينگ در 
مطالعه مروري بر سالمت روان سالمندان، سالمت روان 

www.SID.ir


   بررسي سالمت رواني سالمندان شهر تهران
  

  
  )1( 6؛ 1394مديريت بهداشت و درمان /  ٨٤

در  ]28, 27[مندان در وضعيت مناسبي بوده استسال
مطالعه نبوي و همكاران ميانگين سالمت روان 

) 08/13انحراف معيار ( 09/24سالمندان مورد پژوهش 
بود كه حاكي از وضعيت مناسب سالمت روان آنان مي 

چنين رابطه معنادار و مثبتي ميان حمايت  باشد و هم
رد پژوهش ديده اجتماعي و سالمت روان سالمندان مو

تفاوت سالمت روان در زنان و مردان در . ]29[شد
مطالعات مختلف همانند اين مطالعه اثبات شده 

در مطالعه نور باال و همكاران بر روي افراد  ]30[است
سال و باالتر نتايج نشان داد كه مردان سالمت  15

يابي  دست. ]6[رواني باالتري نسبت به زنان دارند
منابع سرمايه اجتماعي با بروز ناكافي زنان به 

هاي رواني در آنان همراه بوده و وجود تبعيض  بيماري
در كاهش سطح  جنسيتي در اجتماع عامل مهمي

سالمت و بروز اختالالت رواني بيشتر در زنان نسبت به 
اين مطالعه و مطالعات مختلف رابطه سن . مردان است

و  يهپلعه در مطا. ]31[كنند و سالمت رواني را تأييد مي
همكارانش بر روي سالمندان سوئدي نتايج نشان داد 

با افزايش سن، سطح سالمت رواني فرد كاهش كه 
تواند ناشي از هم تغييري  اين مسئله ميو  ]32[هيافت

چون اشتغال، تأهل، وضعيت  سن با متغيرهايي هم
. فرد باشد اقتصادي، ترتيبات زندگي و سالمت جسمي 

وشني نشان دادند كه افراد داراي مطالعات مذكور به ر
تري نيز  تحصيالت باالتر از سالمت رواني مطلوب
ها صحه  برخوردارند و مطالعه حاضر نيز بر اين يافته

چنين اعتماد  تحصيالت با افزايش آگاهي و هم. گذاشت
به نفس فرد موجب افزايش ارتباطات و تعامالت 
و  اجتماعي شده و در نهايت كاهش اضطراب و استرس

افزايش سطح سالمت رواني در فرد را به همراه خواهد 
در اين مطالعه، سالمنداني كه وضعيت مالي خود . داشت

دانستند و افراد با درآمد  را بهتر از ساير مردم تهران مي
نسبت به سالمندان بدون درآمد، سالمت رواني بهتري 

تواند ناشي از تعامالت اجتماعي  داشتند كه اين مي
فراد به دنبال افزايش احساس امنيت در بيشتر ا

سالمنداني كه با همسر و . سالمندان با درآمد باشد
كردند، از حمايت روحي و رواني  فرزندان خود زندگي مي

بيشتري برخوردار بوده و تعامالت و ارتباطات بيشتري 
نيز دارند، در نهايت اين عوامل موجب باال رفتن سطح 

گردد كه اين امر بطور  يسرمايه اجتماعي سالمندان م
مستقيم بر سالمت روان آنان تأثير خواهد گذاشت و 

تري  شود فرد از سالمت رواني مطلوب موجب مي
نتايج مطالعه حاضر نيز بر اين موضوع . مند گردد بهره

  .صحه گذاشت
پذير جامعه  از آنجا كه سالمندان جزء قشر آسيب

ن شوند و تغييرات ايجاد شده در دورا محسوب مي
توانند زندگي سالمندان و جامعه را تحت  سالمندي مي

تأثير قرار دهد و از طرفي سرمايه اجتماعي به عنوان 
يك عامل مهم، بر سالمت روان افراد تأثير دارد انتظار 

هاي درماني، رفاهي و اجتماعي با تكيه بر حفظ  حمايت
حرمت انساني، انتظاري به حق و مبتني بر عدالت 

ريزان بايستي بر  گذاران و برنامه سياستباشد، لذا  مي
اساس ابزار و امكانات موجود، نوعي يكپارچگي و تعادل 
فعال در جامعه به وجود آورند و با يك نظام تبليغاتي 
مناسب به حذف تنگناهاي فرهنگي و تقويت مناسبات 

چنين تالش در  هم. هاي اجتماعي بپردازند و همبستگي
ر چه بيشتر سالمندان جهت افزايش استقالل مالي ه

  .تواند بر سالمت روان آنان تأثير مثبت داشته باشد مي
  

  تشكر و قدرداني
از كليه سالمندان شركت كننده در اين مطالعه و 

گران كه در اجراي اين مطالعه نقش داشتند  پرسش
اين مقاله حاصل طرح . كنيم گذاري مي تشكر و سپاس

اعي بررسي سرمايه اجتم"پژوهشي تحت عنوان 
 "سالمندان شهر تهران و رابطه آن با سالمت رواني آنها

كه با حمايت . باشد مي 27/2/90، مورخ 1413با كد
  .دانشگاه علوم پزشكي تهران اجرا شد
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  اجتماعي -شناسي و اقتصادي  توزيع فراواني اطالعات جمعيت - 1جدول 

 اجتماعي–شناسي و اقتصاديجمعيت متغيرهاي ها گروه فراوانيدرصد 

 زن 53
 مرد 47 جنسيت

 2منطقه 6/20

 14منطقه 2/34 منطقه محل سكونت

 17منطقه 2/45

 سال60-64 7/21

 سال 75-65 8/52 هاي سني گروه

 سال 75> 3/24

 تنها 8/12

 ترتيبات زندگي

 با همسر 5/43

 با همسر و فرزندان 4/20

 با فرزندان 3/19

 با ساير افراد 4/1

 بهتر 5/4

 متوسط 2/67 درك فرد از وضيت مالي خود نسبت به ساير مردم تهران

 پايين تر 2/28

 ازدواج كرده 7/61

 وضعيت تأهل
 همسر از دست داده 3/29

 جدا شده 2/7

 هرگز ازدواج نكرده 7/1

 تهران 2/28
 غير تهران 5/71 محل تولد

 
 
 

  ها آن در سالمندان شهر تهران سرمايه اجتماعي كلي و هريك از مؤلفهميانگين و انحراف از معيار  - 2جدول 
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  اجتماعي - شناسي و اقتصادي  ميانگين مقدار سالمت روان سالمندان شهر تهران بر حسب متغيرهاي جمعيت - 3جدول 

 Kruskal-Wallis and  )انحراف معيار(ميانگين هاگروه  متغيرها
Mann-Whitney  

p-value  

 6/5)5( مرد  >Z=  0.001-6/5 8)5/5( زن  جنسيت
 3/7)5/5( غير تهران  Z=  002/0 -1/3 7/5)8/4( تهران  محل تولد

 7/9)3/7( بدون درآمد  >Z=  0.001 -7/3 2/6)7/4( با درآمد  تأمين مخارج زندگي
   4/6)6( 2منطقه  منطقه محل سكونت

Chi-square  
7/9 

2 :df  
 1/8)6( 14منطقه  008/0

 1/6)4/4( 17منطقه

  Chi-square 8/5)5( سال64-60  گروههاي سني
9/9 

2df:  
007/0 

 3/5)8/6( سال74-65  
 8)6(  سال 75>

  2/6)2/5( تنها  ترتيبات زندگي
Chi-square:  

1/15  
 

4df:  

005/0 

  

 4/7)4/5( با همسر
 6/6)6/5( با فرزندان

 8/5)9/4( سر و فرزندانبا هم
 8/9)6/6( با ساير افراد

درك فرد از وضيت مالي 
  خود

  :Chi-square 6/7)5( بهتر
8/10 

2df:  
 3/6)1/5( متوسط  004/0

 1/8)6( پايين تر
  :Chi-square 9/7)8/5( بي سواد  تحصيالت

  
9/33 

3df:  
001/0<  

 6/6)6/4( ابتدايي5سواد خواندن نوشتن تا
 6/5)2/5( ابتدايي تاديپلم5

 8/3)3/4( تحصيالت دانشگاهي و حوزوي

 
 
 
 

  هاي آن در سالمندان شهر تهران ضريب همبستگي بين نمره سالمت رواني و سرمايه اجتماعي كلي و مؤلفه - 4جدول 

 p-value  ضريب اسپيرمن  متغيرهاي مستقل  متغير وابسته

  سالمت رواني

 >rs=-  001/0 p 36/0  سرمايه اجتماعي كلي

  >0rs  001/0 p-=/36  اعتماد و امنيت اجتماعي
  >21/0rs=-  001/0 p  مشاركت در جامعه محلي

  >36/0rs=-  001/0 p  هاي اجتماعي فعاليت در زمينه
  >32/0rs=-  001/0 p  ارزشمند بودن زندگي
>24/0rs=-  p  ارتباط با همسايگان 001/0  

>2/0rs=-  p  ارتباط با خانواده و دوستان 001/0  

>16/0rs=-  p  تنوع پذيري 001/0  
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