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مقدمه
سالمندان قشری از جامعه هستند که در دنيای معاصر همگام با پيشرفتهای عظيم صنعت ،علم و تكنولوژی به عنوان جمعيت رو به
رشد با نيازهای ویژه محسوب میشوند .سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نيازهای این مرحله یک
ضرورت اجتماعی است .کارینی و همكاران ( )2002اظهار کردند آگاهی از وضعيت بهداشت و ابعاد سالمت روانی سالمندان و نحوه
گذران اوقات فراغت آنها ،باعث دستیابی به نيازهای واقعی سالمندان میشود ( .)1بر این اساس یكی از مهمترین مسائل و مشكالتی
که افراد سالمند با آن روبرو هستند ،مسئله سالمت روانی میباشد .سالمت روانی به معنای ایجاد تعادل الزم بين محيط زندگی و
نيازها و خواستههای انسان است .فعاليت بدنی از عواملی است که به شكل موثری در افزایش سالمتروانی سالمندان نقش اساسی دارد
( .)2نتایج تحقيقات صورت گرفته در این زمينه نشان دادهاند که فعاليت بدنی و ورزش یكی از مهمترین راهبردها برای حفظ سالمت و
کاهش بيماریهای جسمانی و روانی در طول دوران سالمندی است و شرکت در فعاليتهای بدنی مستمر ،عامل پيشبينیکننده
قویای برای داشتن زندگی خوب در دوران سالمندی است ( .)3از سوی دیگر برخی تحقيقات نشان دادهاند که فعاليت بدنی هميشه
تأثير معنیداری بر ابعاد سالمت روانی سالمندان ندارد .به عنوان مثال ،مامری و همكاران ( )2002و براون ( )1992دریافتند که
فعاليت بدنی موجب بهبود سالمتروانی افراد جوان و ميانسال میشود ،ولی شواهد تجربی کمی برای تأیيد موثر بودن فعاليت بدنی بر
بهبود سالمت روانی افراد سالخورده وجود دارد ( .)2با توجه به اهميت سالمت روانی در دوران سالمندی و تأثير متفاوت ورزش و
فعاليت بدنی بر روند زندگی آنان به ویژه سالمندان زن که از نظر جسمانی و روانی آسيبپذیرتر از سالمندان مرد در جامعه میباشند،
هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا زنان سالمند فعال در ورزشهای آبی از لحاظ ميزان مولفههای سالمتروانی
(افسردگی ،نشانههای جسمانی ،اختالل در کارکرد اجتماعی و اضطراب) با زنان سالمند غيرفعال متفاوت هستند یا خير؟
روششناسی
روش تحقيق پژوهش حاضر از نوع علیمقایسهای است .این پژوهش با هدف مقایسه سالمتروانی زنان سالمند فعال در ورزشهای آبی
و زنان سالمند غيرفعال انجام شده است .جامعه آماری این تحقيق زنان سالمند شهرستان مشهد میباشند که افراد نمونه  200نفر
( 100نفر ورزشكار و  100نفر غيرورزشكار) به روش نمونهگيری در دسترس انتخاب شدهاند .ميانگين سنی نمونههای آماری 00/23
میباشد .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه سالمتروانی گلدبرگ و همكاران ( )1991که حاوی  22سوال و چهار خرده مقياس
(عالئم جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی) میباشد ،استفاده شد .این پرسشنامه به صورت منفی نمرهگذاری
شده است ،یعنی نمرة باال در این پرسشنامه نشان دهندة اختالل زیادتر در سالمت عمومی افراد است .آقای حقيقی و همكارانش (
 )1312برای پایایی حيطههای چهارگانه پرسسشنامه به روش آلفای کرونباخ به ترتيب ،ضرایب  0/23 ،0/91 ،0/22 ،0/92و به روش
تنصيف به ترتيب ضرایب  0/22 ،0/09 ،0/12و  0/29گزارش کردهاند در این پژوهش هم برای پيدا کردن پایایی آزمون از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد که ضرایب بدست آمده برای حيطه چهارگانه به ترتيب عبارتند از  0/12 ،0/23 0/02 ،0/02و نيز
ضریبآلفای بدست آمده برای کل مقياس  0/20بود .برای تحليل دادهها از تحليل واریانس چند متغيره به منظور مقایسه مولفههای
سالمت روانی در دو گروه و تحليل واریانس یک راهه به منظور مقایسه نمره کلی پرسشنامۀ سالمت روانی در دو گروه زنان سالمند
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فعال و غير فعال استفاده شد .تمامی اطالعات آزمودنیها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  21در سطح معناداری ( )P< 0/02تجزیه
و تحليل شدند.
یافتهها
همانطور که در جدول  1دیده میشود ،تفاوت معنیداری ( )P = 0/03بين نمرات سالمت روانی زنان سالمند فعال و غيرفعال مشاهده
میشود.
جدول .1نتایج آزمون تحليل واریانس یکراهه در مقایسه زنان سالمند فعال و غيرفعال

سالمت
روانی

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذور

F

P

بین گروهی

4/36

1

4/36

0/09

*0/03

درون گروهی

69

911

44/24

کل

69

022

*تفاوتهای مشاهده شده در سطح  α=0/02معنادار است.

نتایج جدول  2از تحليل کوواریانس خرده مقياسهای سالمت عمومی نشان میدهد که ،تفاوت بين دو گروه زنان سالمند فعال و
غيرفعال در خرده مقياسهای عالئم جسمانی ،عملكرد اجتماعی و افسردگی معنادار است.
جدول .2نتایج آزمون تحليل کواریانس چند متغيری در مقایسه زنان سالمند فعال و غيرفعال
مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذور

F

P

عالئم جﺴمانی

89/36

1

89/36

7/21

*2/20

سالمت

اضطراب

49/56

9

49/56

0/77

2/21

روانی

اختالل در عملکرد اجتماعی

67/59

9

67/59

7/00

*0/02

افﺴردگی

157/53

9

157/53

90/20

*0/001

متغیرها

*تفاوتهای مشاهده شده در سطح  α=0/02معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقيق حاضر نشان داد که نمرات مولفه های عالئم جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی در زناان ساالمند
فعال ،کمتر از زنان سالمند غيرفعال است ،که با توجه به نحوه نمره گذاری مقياس سالمتروانی بيانگر سالمتروانی باالتر زنان ساالمند
فعال می باشد .به عبارت دیگر ،سالمندانی که در تمرینات بدنی شرکت میکنند ،در مقایسه با سالمندان غير ورزشكار ،از سالمت روانای
بهتری برخوردار هستند .نتایج بدست آمده در این خصوص با نتایج تحقيقات پارکر ( )2002و زیكينسكا ( )2002همسو است .آنها نياز
در تحقيقات خود به این نتيجه رسيدند که سطح باالی آمادگی جسمانی و فعاليات بادنی ،اضاطراب ،افساردگی و اخاتالل در کاارکرد
اجتماعی را در سالمندان کاهش و سالمت روانی ،اعتماد به نفس ،توافقپذیری و مهارتهای اجتماعی را در آنها افزایش میدهد ( .)2از
این رو ،اینگونه میتوان استنباط کرد که سالمندان دارای سالمت روانی پایينتر با پرداختن باه فعاليات بادنی باه عناوان یاک تجرباه
محيطی مطلوب میتوانند تا حدودی تعارضات شخصيتی خود را کاهش و به رشد روانی و اجتماعی مطلوبتری دست یابند .با توجه به
نتایج تحقيقات پيشين و نتایج پژوهش حاضر مشخص میشود که فعاليت بدنی و مشارکت ورزشی موجب تعدیل بحرانهای نااگوار در
همه مراحل تحولی انسان و تقویت ویژگیهای شخصيتی ،سالمتروانی ،جسمانی ،و افزایش کيفيت زندگی سالمندان میشود (.)0
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پیام اجرایی– علمی پژوهش
.در جمعبندی کلی میتوان نتيجه گرفت که افراد سالمند فعال در ورزشهای آبی دارای سالمت روانی و جسمانی مثبتی میباشند
 خلق، کارآمدی، رضایت از زندگی،بنابراین میتوان ورزش کردن و فعاليتهای حرکتی را به عنوان روشی جهت ارتقاء سالمت روانی
.مثبت و کاهش تنشهای روحی و روانی در افراد سالمند توصيه نمود
 ورزشهای آبی، غير فعال، فعال، زنان سالمند، سالمت روانی:واژه هایکلیدی
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