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 1392بررسی دیدگاه سالمندان مجرد پیرامون عوامل مؤثر بر ازدواج  در شهر سبزوار سال 

 (O-6:کد مقاله)

 3محدثه محسن پور -2محبوبه محبی -1 فاطمه برزوئی

 

 ده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشجوی کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشک .1

 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  .1

 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران .1

 تغییرات ایجاد شده در دوران سالمندی عواملی نظیر افت عملکرد جسمی، بازنشستگی، کم شدن ارتباطات :زمینه و هدف

فقدان همسر به هر دلیل، بزرگترین عامل استرس زا را در فرد . شوداجتماعی و طالق باعث احساس تنهایی در سالمندی می

تواند بر توانند حس تعلق، آرامش و امنیت روانی را بازیابند عوامل مختلفی میسالمندان با ازدواج می. کندسالمند ایجاد می

این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه سالمندان بدون همسر پیرامون عوامل . تأثیر گذارد ازدواج مجدد یک سالمند بدون همسر

 .مؤثر بر ازدواج مجدد انجام شد

به منظور . انجام شده است 1131سالمند بدون همسر شهر سبزوار در سال  37این مطالعه توصیفی بر روی : هامواد و روش

اجتماعی، اقتصادی،  -حیطه عوامل فرهنگی 5سؤال، در  17شتمل بر ای محقق ساخته مگرداوری اطالعات، پرسشنامه

-روش نمونه. و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد CVI روایی محتوی در قالب. خانوادگی، نگرشی وسالمت طراحی شد

 .ای بوده استگیری به صورت خوشه

را مردان تشکیل % 1/15کنندگان را زنان و شرکت%  6/51. بوده است  37/63 ±11/6متوسط سنی شرکت کنندگان :هایافته

اجتماعی از جمله  -عوامل فرهنگی. کنندگان از تنهایی فعلی، اظهار نارضایتی داشتندشرکت% 68در حیطه نگرش . دادند

گاه و فراهم نبودن شرایط مناسب برای ازدواج از دید%( 51)ناپسند بودن ازدواج مجدد در سن سالمندی از دیدگاه زنان

اند که به علت موانع موجود از سالمندان تنها تصمیم به ازدواج مجدد داشته% 11. اندترین عوامل ذکر شدهمهم%( 11)مردان

  .موفق به ازدواج نشدند

های این مطالعه بیانگر تمایل به رفع تنهایی در نزد سالمندان بدون همسر  است و در این میان، عوامل یافته :گیرینتیجه

تواند به عنوان یکی از راهکارهای مناسب در ارتقاء ازدواج مجدد می. باشداجتماعی مانعی مهم در ازدواج آنها می -گیفرهن

های جدی برای ایجاد شرایطی مطابق با راحتی ریزیبنابراین تالش و برنامه. سالمت روان سالمندان جامعه در نظر گرفته شود

های سازی در جامعه از طرق مختلف مانند رسانهفرهنگ. کیفیت زندگی ضروری استو آسایش سالمندان در راستای ارتقاء 

 .گرددملی پیشنهاد می

 سالمند، مجرد، عوامل مؤثر، ازدواج :های کلیدیواژه
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