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 پوست 3319

 منزل میسالمندان و سالمندان مق یسرا میدر سالمندان مق یشادکام سهیمقا
 *یفرج منا lگان(: ) سندهینو

 کاشان یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 
 monafaraji17@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
 .شاودمییک واقعه عمده جهانی جلاوه گار  صورتبهبا نزدیک شدن تدریجی به آغاز هزاره سوم، پدیده سالمندی بیش از گذشته : مقدمه

هدف از ایان مطالعاه مقایساه میازان شاادکامی در ساالمندان مقایم سارای  .شودمیاز عوامل مؤثر بر سالمت انسان محسوب  شادکامی

 سالمندان و سالمندان مقیم منزل بود.

ن نفر از سالمندان بوده که تعداد ساالمندا 386آماری این مطالعه شامل  جامعه مقطعی است. -این پژوهش از نوع توصیفیروش تحقیق: 

 اساتبودهنفار  80و  86نفر و در مراکاز ساالمندان در اراک و کاشاان باه ترتیاب  018مقیم منزل در هر یک از شهرهای اراک و کاشان 

باود.  شاادکامی نامهپرساشاطالعاات دموگرافیاک،  نامهپرساشگاردآوری اطالعاات،  ابازار به روش در دسترس انجاام شاد. گیرینمونه

، با استفاده از آمار توصیفی جهت تعیین فراوانی، میانگین و انحراف هادادهبه شکل مصاحبه ای تکمیل شدند. تجزیه وتحلیل  هانامهپرسش

 انجام شد. ANOVA آماری تی مستقل وکای اسکوئر و هایآزمونمعیار و 

 (.%8/63مقیم خانه های سالمندان باوده اناد ) نفر سالمندان 068( و %8/68سالمندان جامعه ) نفر 806،موردپژوهشنمونه  386از نتایج: 

از  %8/28 هایافتاه طبق بود. 36/61 ±666/8ل و در سالمندان مقیم منز 86/66±13/8سنی شرکت کنندگان در خانه سالمندان  میانگین

سالمندان مقیم جامعه در سطح باالی شاادکامی  %8/61 کهدرحالیسالمندان مقیم سرای سالمندان در سطح پایین شادکامی قرار داشتند 

 طورکلیباهو  اساتبوده (82/20±60/03( و در سالمندان مقیم منازل )62/86±68/8قرار داشتند. نمره شادکامی در سراهای سالمندان )

 .(p<0.001( بوده که نشان دهنده سطح پایین شادکامی در سالمندان است )26/32±6/06نمره شادکامی سالمندان )

پایین تر از سالمندان مقیم  داریمعنی طوربه بر اساس نتایج این پژوهش، شادکامی در سالمندان مقیم آسایشگاه ها: گیرینتیجهبحث و 

پذیری باالی سالمندان از شرایط زنادگی باا  تأثیرشادکامی در بهداشت روان و  تأثیربا توجه به رشد باالی جمعیت سالمندان،  منزل است.

تا حد امکان زمینه هایی برای سکونت سالمندان در کناار خاانواده  شودمینظر به موقعیت فرهنگی، دینی و اجتماعی کشورمان، پیشنهاد 

الزم برای این عزیازان همات هایشان انجام گیرد و در صورتی که سکونت در خانه سالمندان بهترین انتخاب باشد، به کیفیت ارائه خدمات 

نظاری و باالینی دانشاجویان  آماوزشدر  شودمی، پیشنهاد چنینهم به وجود آید. هاآنبیشتری گمارده شود و محیطی شاد و مرفه برای 

شانایی یکی از ابعاد مهم ساالمت در ساالمندان آ عنوانبهکارشناسی پرستاری وکارشناسی ارشد سالمندی، دانشجویان با مقوله شادکامی 

 بیش تری پیدا کنند.

منزل میسالمندان، سالمندان مق یسرا ،یشادکام کلمات کلیدی:
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