
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

11  

 

 

 

  بررسی رابطه بین استرس بالینی و سالمت روان در سالمندان شرق گیالن
  

  هایده حمیدي مدنی
  رشناس ارشد روان شناسی بالینیکا

  آستانه اشرفیه، خیابان شهید بهشتی، ساختمان پزشکی معین

Haide.hamidi@gmail.com  

  .  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین استرس بالینی و سالمت روان در سالمندان شرق گیالن انجام شد: مقدمه

جامعه این پژوهش تمام زنان و مردان سالمند . روش گردآوري داده ها میدانی بوده است. این پژوهش از نوع همبستگی می باشد: روش کارمواد و 
ابزار . نفر بوده که به روش نمونه گیري در دسترس برگزیده شدند 45تعداد نمونه . ساکن آسایشگاه شهرستان الهیجان و آستانه اشرفیه می باشند

ضریب آلفاي . توسط ابل ساخته شد 1991پرسشنامه استرس بالینی در سال . می باشد GHQو سالمت روان  ICSپرسشنامه استرس بالینی  پژوهش
ضرایب آلفا ) 1995(ارائه شده و در پژوهش جسن ) 1979(پرسشی توسط گلدبرگ و هیلر  28پرسشنامه سالمت عمومی . گزارش شده است 96/0آن 

براي تجزیه و تحلیل . می باشد%) 75(و افسردگی %) 59(وري اجتماعی و نارسایی کنش%) 71(و اضطراب %) 67(ي مرضی جسمانی هادر مقیاس نشانه
  . استفاده شد spssداده ها از آمار استنباطی آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار 

  . ترس بالینی از میزان سالمت روانی در سالمندان کاسته می شودمی توان گفت میزان با افزایش اس% 95برپایه آمار با اطمینان : نتایج

بنابراین می توان نتیجه گرفت که . همسو می باشد) 1388(و صادقیان و حیدریان پور ) 1393(یافته این پژوهش با پزوهش هاي آرمان : نتیجه گیري
. رورت ایجاد راهکارهایی براي کاهش استرس در سالمندان اثبات می شودبنابراین ض. استرس یک عامل زیانبار براي سالمت عمومی سالمندان می باشد

  . نیز می تواند بر میزان استرس در سالمندان بیافزاید.. از سوي دیگر کاهش سالمت جسمی و مشکالت خواب و 

  

  .استرس بالینی، سالمت روان، سالمندان، آسایشگاه: کلمات کلیدي
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