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سالمندان شهر یزد
دکتر آناهیتا خدابخشی کوالیی* ،1آقا فاضل

فروزان2

 *1استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
 2کارشناس ارشد روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
(دریافت – 31/29/93 :پذیرش)31/21/61 :
چکیده
مقدمه :فعالیت بدنی در دورهی سالمندی از اهمیت ویژهای برخودار است .فعالیت اندک برخی از سالمندان با کاهش فعالیتهای
اجتماعی و انزواطلبی آنها مرتبط میباشد.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین تفاوت احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان مرد فعال و غیرفعال مقیم در
آسایشگاههای سالمندان شهر یزد بود.
روش :پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و از نوع مقطعی بود .جامعهی آماری مورد پژوهش ،کلیه مردان سالمند مقیم در
آسایشگاههای سالمندان شهر یزد بودند .در این مطالعه  841سالمند مرد ساکن آسایشگاههای سالمندان شهر یزد در سال 8931
به طور تصادفی انتخاب و براساس پرسشنامهی فعالیت بدنی شارکی به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم شدند .ابزارهای مورد
استفاده شامل مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگساالن ( ،)SELSA-Sمقیاس اضطراب مرگ تمپلر ( )DASو
پرسش نامة استاندارد میزان فعالیت بدنی شارکی ( ) 8331بود .به منظور بررسی اثر متغیر مستقل گروه بر متغیرهای وابسته
احساس تنهایی و اضطراب مرگ از روش تحلیل واریانس  ANOVAاستفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که بین نمرات احساس تنهایی و خرده مقیاسهای آن از جمله؛ تنهایی رمانتیک ،خانوادگی و
اجتماعی در سالمندان مرد فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود داشت )P>1/118( .به گونهای که سالمندان فعال در احساس
تنهایی و خرده مقیاسهای آن در مقایسه با گروه سالمندان غیر فعال نمرات باالتری را کسب کردند .هم چنین ،در متغیر اضطراب
مرگ و خرده مقیاسهای آن همانند ترس از مردن و وابستگی عاطفی تفاوت معناداری مشاهده شد )P>1/118( .به گونهای که
سالمندان غیرفعال اضطراب مرگ باالتری را گزارش کردند.
نتیجهگیری :احساس تنهایی و اضطراب مرگ از مولفههای روان شناختی مهمی هستند که در سالمندانی که غیر فعال هستند
بیش از همتایان فعال خود میباشد .از این رو داشتن فعالیت و تحرک در دورهی سالمندی برای ارتقای کیفیت زندگی ضروری
به نظر میرسد.
کلیدواژهها :احساس تنهایی ،اضطراب مرگ ،فعال ،غیر فعال ،سالمند
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پیشرفت چشمگیر علوم پزشکی ،باال رفتن سطﺢ بهداشت

هــای ورزشــی به ســالمت جســمانی افــراد میان

جامعه و امکانات زیستی ،کاهش مرگ و میر و افزایش تولد،

ســال کمک میکند )3( .زمــان زاده در پژوهشــی

میانگین عمر بشر را باال برده است .امروزه متوسط عمر در

نشــان داد که ،تمرینهای بدنــی به افزایش نمــرات

بعﻀی از کشورهای پیشرفته به بیش از  31سال رسیده

کیفیــت زندگــی در سالمندان منتج میشود)81( .

است که این نشانهی افزایش جمعیت سالمندان است .این

 Mavrovouniotisو همــکاران در پژوهشــی بــه

افزایش سن باعﺚ شده است تا در حال حاضر سالمندان

ایــن نتیﺠــه رسیدند که حــرکات مــوزون و فعالیــت

بیشترین نرخ رشد جمعیتی را در دنیا در مقایسه با سایر

بدنــی بــا کیفیــت زندگــی ســالمندان رابطــهی

گروهها داشته باشند .بر این اساس انتظار میرود ،جمعیت

معنــیداری دارد ( Muangpaisan )88و همــکاران در

سالمندان دنیا تا سال  0101به سه برابر سال  0111افزایش

پژوهشــی نشــان دادنــد زندگــی سالم ،ســالمت

پیدا کند و به دو میلیارد برسد )8( .در ایران و بر اساس

جســمانی ،تغذیــة ســالم و فعالیــت بدنــی مطلــوب از

برآورد مرکز آمار و مطالعات انﺠام شده ،جمعیت سالمندان

جملــه عوامــل تأثیرگــذار بــر امیــد بــه زندگی

باالی  11سال از  1درصد در سال  8930به  00درصد در

هستند )80( .فعالیت بدنی آثار فیزیولوژیک ،روان شناختی

سال  8400افزایش پیدا خواهد کرد)0( .

و اجتماعی مثبتی دارد ( )89و به عنوان یکی از شاخصهای

یکی از مؤلفههایی که میتوانــد بــر ســالمت سالمندان

سالمت در نظر گرفته میشود)84( .

تأثیرگــذار باشــد فعالیتهــای بدنی مناسب است)9( .

پژوهشهای صورت گرفته نشان داده است ورزش باعﺚ

ســالمندان بــا داشــتن فعالیت مناســب ،ازنظر جسمی

ازدیاد سلولهای جدید عصبی و تقویت دستگاه ایمنی بدن

و روانی سالمتر و شادابتر خواهنــد بــود 4( .و  )0حرکت،

شده و توانایی افراد را در بهتر انﺠامدادن فعالیتهای

ورزش و ســرگرمی بــرای ســالمندان ،زندگــی بانشــاط

آموزشی و ذهنی باال میبرد .فعالیت بدنی میتواند موجب

و رضایــت بخشــی را ایﺠــاد میکند و این امر در تأمین

بهبود عملکردهای اجرایی و هم چنین بهبود حافظه در

بهداشــت روانی ســالمندان سهم مؤثری داشته ( )1و

سالمندان شود و فعالیتهای شناختی سالمندان را بهبود

فعالیــت بدنــی و ورزش از مؤثرتریــن روشهــای

بخشد 84( .و  )80سالمندی با مشکالت بهداشتی و کاهش

یپشــگیری از اختالالت دوران ســالمندی میباشد)0( .

سطﺢ فعالیتها همراه است .با افزایش سن ،اختالل عملکرد

فعـــالیت بدنـــی میتواند بــه درمــان برخــی از

جسمانی بیشتر میشود و اثر منفی آن بر توانایی حفظ

اختــالالت روانی همانند افســردگی )7( ،افزایــش تعادل

استقالل ،نیاز به کمک را افزایش میدهد 81( .و  )87با

و بهبود عملکــرد روانی کمــک شــایانی کند)1( .

افزایش سن و آغاز سالمندی ،افراد به تدریج برخی
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مقدمه

مطالعات انﺠام شده بیانگر آن است که شــرکت در فعالیت-

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان مرد فعال و9/...

میدهند .محرومیت از فعالیتهای اجتماعی ،سالمندان را

سـالمندان استرالیا نشان میدهـد کـه ایـن احسـاس بـه

نسبت به افسردگی مستعد میکند و سبب افزایش احساس

دلیل مـرگ دوستان ،مشکالت جسمانی ،کاهش فعالیت-

تنهایی در آنها میشود .شواهد نشان میدهند احساس

های اجتماعی و مشغلههای فرزنـدان بـوده اسـت)98( .

تنهایی ،پدیدهای گسترده و فراگیر است و  00تا  01درصد

همهی افراد صرفنظر از جزﺋیات و طول زمان سرانﺠام،

کل جمعیت باالی  10سال ،آن را برحسب سن و جنس

سراشیبی کاستی کنش تا مرگ را تﺠربه میکنند .مراحل

تﺠربه میکنند 81( .و )83

گذار در طول رشد به طور تغییرناپذیری به فقدانهایی هم

یکی از مهمترین مشکالت آسیبزا ،مسألهی احساس

چون بازنشستگی ،داغ دیدگی ،تنهایی ،کاهش سالمتی و

تنهایی در سالمندان است که بسیاری از سالمندان در

رویارویی با واﻗعیت مرگ منتج میشود .)90( .احساس

جوامﻊ مختلﻒ آن را تﺠربه میکنند ( .)01احساس تنهایی

تنهایی حالتی است ناراحتکننده و زمانی به وجود میآید

در واﻗﻊ یک شاخص مهم از سالمت روان و کیفیت زندگی

که بین روابط بینفردی که فرد تمایل دارد آن را داشته

سالمندان است که تأثیر گستردهای بر افزایش احتمال بروز

باشد و روابطی که وی در حال حاضر دارد فاصله وجود

و تقویت بیماریهای روانی و جسمانی دوران سالمندی دارد.

داشته باشد .شواهد نشان میدهند احساس تنهایی پدیدهای

( )08شواهد حاکی از این است که  01تا  41درصد از افراد

گسترده و فراگیر است)99-94( .

مسن گزارش کردهاند که دچار احساس تنهایی هستند.

عالوه براحساس تنهایی موضوع دیگری که میتواند بر

( )00هم چنین  0تا  7درصد نیز احساس تنهایی داﺋمی یا

زندگی سالمندان اثرگذار باشد اضطراب مرگ است)90( .

شدید را گزارش نمودهاند )09( .احساس تنهایی پیشبینی

طبق نظر  Smithسالمندی زمان کاهش درآمد ،روابط

کنندهی افسردگی )04( ،کاهش فعالیت جسمی)00( ،

اجتماعی محدود شده ،از دست دادن عزیزان و همراهان،

بدکارکردی در شناخت مانند شروع دمانس )01( ،خواب

تغییر نقشها ،تغییر میزان کارآمدی ،کشمکش در روابط

آشفته )07( ،افزایش مقاومت عروﻗی ( )01و افزایش فشار

فامیلی و از دست دادن نسبی سالمتی است )91( .که همهی

خون ( )00میباشد.

این عوامل باعﺚ میشود مشارکت اجتماعی کاهش یابد .با

 Jylhaگزارش نموده است که در دوران سالمندی به علت

کاهش مشارکت در اجتماع و انزوای بیشتر ،فرد احساس

ناتوانیهای جسمی و کاهش تعامالت اجتماعی ،احساس

تنهایی و غم و اندوه را تﺠربه میکند که به تبﻊ این موارد

تنهایی افزایش مییابد )03( .هم چنین  Bowlingو

منﺠر به افزایش اشتغال ذهنی فرد با خود شده که راهانداز

همکاران ،تأثیر کاهش عملکرد در سالمندی را بر احساس

چرخهی افکار منفی است .با شروع افکار خودآیند منفی که

تنهایی و فعالیتهای اجتماعی ،معنادار گزارش نمودند.

اضطراب گستردهای را به همراه دارد ،بیشتر دچار ترس و
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ازکارکردهای فیزیولوژیک و روانی-اجتماعی خود را از دست

( )91مطالعهی کیفی در رابطـه بـا احسـاس تنهـایی در
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است که بر به کارگیری افراطی و بیمارگونهی رفتارهای

( )44اضطراب مرگ ریشه در آگـاهی از مرگ دارد و به

ارتقاء بخش سالمتی یا عدم به کارگیری این رفتارها ،تأثیر

عنوان واکـنش عـاطفی منفـی تعریﻒ میشود که با پیش-

بسزایی دارد .اضطراب مرگ عموماً به عنوان احساس

بینـی مـرگ و فقـدان شخص برانگیخته میشود)40( .

ناراحتی توأم با ترسی که معطوف به مرگ خود یا دیگران

اهمیت فعالیت بدنی در دورهی سالمندی در گرو داشتن

است و با در نظر گرفتن مرگ به عنوان پایان حیات یا تﺠسم

روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی است .از آنﺠا که

مراسم تدفین و جسد برانگیخته میشود؛ تعریﻒ میشود.

سالمندان مقیم در مراکز سالمندان در محیط موسسه

( )91اضطراب مرگ از ویژگیهای مشترک سالمندان و به

زندگی میکنند و تماسهای اجتماعی کمتری را تﺠربه

معنای هراس از مرگ خود و دیگران است )93( .مرگ

میکنند به مرور فعالیت بدنی آنها نیز کمتر میشود و با

واﻗعیتی اجتنابناپذیر است و هر شخصی ممکن است نسبت

نزدیکتر شدن به پایان زندگی ،بیشتر اوﻗات به مرگ و ترس

به آن برداشت و واکنش منحصر به فردی داشته باشد .مرگ

از مرگ میاندیشند .هم چنین ،این احساس تنهایی در

به خاطر ماهیت پر از ابهام آن ،برای بسیاری از انسانها به

سالمندان مرد به دلیل اینکه فعالیت اجتماعی مردان ،بیشتر

صورت تهدیدآمیز جلوه میکند که اضطراب ناشی از این امر

در بیرون از محیط خانه و محل کار است و با پایان یافتن

را اضطراب مرگ مینامند )41( .اضـطراب مرگ به معنی

شغل تماسهایشان اندک میشود؛ بررسی سالمندان مرد

ترس مداوم ،غیرطبیعی و مرضـی از مرگ یا مـردن اسـت.

مقیم در آسایشگاه از اهیمت ویژهای برخوردار است .با توجه

طبـق تعریـﻒ سـازمان خــدمات بهداشــت ملــی

به اهمیت فعالیت بدنی که در پژوهشهای مختلﻒ مورد

بریتانیــا اضــطراب مــرگ عبارت است از" :نوعی احساس

توجه ﻗرار گرفته است و نیز توجه به اهمیت سالمندان در

وحشـت ،هـراس یا نگرانی زیاد هنگام فکر کردن در مـورد

جامعه ،این پژوهش به منظور تعیین تفاوت احساس تنهایی

فرآینـد مردن یا ﻗطﻊ ارتباط خود با دنیـا و یـا آنﭽـه کـه

و اضطراب مرگ در سالمندان مرد فعال و غیر فعال انﺠام

بعد از مرگ رخ میدهد" )48( .مــــرگ تــــرس و

شد.

هیﺠــــان اجتناب ناپذیری دارد و چون هیﭻ کـس مرگ

روش مطالعه

را تﺠربه و لمس نکـرده اسـت ،فکـر کـردن بـه آن سبب

روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی بود .جامعهی

ایﺠاد اضطراب میشود 40( .و  )49اضطراب مرگ مﺠموعـه

پژوهش کلیه مردان سالمند مقیم در چهار آسایشگاه

نگـرشهـایی بـه مرگ از ﻗبیل ترس ،تهدیـد ،نگرانـی،

سالمندان استان یزد در سال  8931بودند .از این میان دو

نـاراحتی و سایر واکنشهای هیﺠانی منفی توأم با اضطراب

مرکز ،دو خانه سالمندان نشاط و مهریز انتخاب شدند و پس

1

. death anxiety
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اضطراب مرگ میشوند )97( .اضطراب مرگ 8از متغیرهایی

را شامل میشود که روی کیفیت زنـدگی تـأثیر میگذارد.

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان مرد فعال و5/...

نمونه بود که از این میان با توجه به حﺠم جامعهی آماری،

احساس تنهایی بیشتر در آن بعد است .در پژوهش جوکار و

حﺠم نمونه بر اساس جدول مورگان  841سالمند از هر دو

همکاران ،روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش ﻗرار

گروه انتخاب شدند .سپس بر اساس روش نمونهگیری

گرفته است .ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد این پرسشنامه

تصادفی و معیارهای ورود به پژوهش از جمله؛ سن  10سال،

 1/30برای تنهایی رمانتیک 1/14 ،برای تنهایی خانوادگی

فقدان مشکالت شناختی مانند آلزایمر ،دمانس ،بیماریهای

و  1/71برای تنهایی اجتماعی گزارش شده است)40( .

حاد جسمی ،سابقهی سوء مصرف مواد و تمایل به همکاری

مقیاس اضطراب مرگ )DAS(Templer

و شرکت در پژوهش انتخاب شدند .نمونهها بر اساس نتایج

مقیاس اضطراب مرگ  Templerشامل  80سؤال است که

پرسشنامهی فعالیت بدنی شارکی به دو گروه فعال (نمرهی

نگرشهای آزمودنی را نسبت به مرگ مطرح میکند.

پرسشنامه فعالیت بدنی شارکی آنها باالتر از  )80و

آزمودنی پاسخ خود را به هر سؤال با گزینههای بلی یا خیر

غیرفعال (نمرهی پرسشنامه فعایت بدنی شارکی کمتر از

مشخص میکند که پاسخ بلی نشانهی وجود اضطراب در

 )80تقسیم شدند .بدیهی است برای برابر شدن گروهها از

فرد است .نمرات این مقیاس بین  1تا  80متغیر است که

نظر تعداد نمونه ،نمونهگیری تا تکمیل تعداد نمونهی مورد

نمرهی باال معرف میزان باالی اضطراب مرگ در فرد است.

نظر ادامه داده شد .برای بررسی برابر شدن گروهها

بررسیهای به عمل آمده پیرامون اعتبار مقیاس اضطراب

ویژگیهایی همانند سن ،میزان فعالیت بدنی و میزان

مرگ نشان میدهد که این مقیاس از اعتبار ﻗابل ﻗبولی

تحصیالت ،همتاسازی گروهی شدند .در این پژوهش از

برخوردار است .تحقیق رجبی و بحرانی ،ضریب اعتبار

پرسشنامههای زیر استفاده شده است:

تنصیﻒ بعد از اعمال فرمول تصحیﺢ شدهی اسپیرمن -براون

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگساالن

برای این پرسشنامه را معادل  1/10نشان داد)41( .
شارکی6

):)SELSA-S

پرسشنامهی استاندارد میزان فعالیت بدنی

این پرسشنامه دارای  84سؤال با شیوهی نمرهدهی بر اساس

این پرسشنامه دارای  0سؤال بوده و هدف آن تعیین میزان

ال
طیﻒ لیکرت پنجگزینهای از کامالً مخالفم (نمره  )8تا کام ً

فعالیت بدنی افراد میباشد .نمرهگذاری پرسشنامه به صورت

موافقم (نمره  9 )0بعد تنهایی رمانتیک ،تنهایی خانوادگی

طیﻒ  0درجهای لیکرت میباشد .این مقیاس دامنهای از 0

و تنهایی اجتماعی را مورد ارزیابی ﻗرار میدهد .پاﺋینترین

تا  00امتیاز دارد .به عنوان یک نقطهی برش ،افرادی که

نمره  84و بیشترین نمرهی این مقیاس  71میباشد .کسب

Sharkey Physical Activity Questionnaire

1
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از بررسی فقدان مشکالت شناختی و ذهنی  001نفر حﺠم

نمرهی بیشتر در هر یک از ابعاد این مقیاس ،نشاندهندهی

 /1پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال پنجم /شماره  /61پاییز 6931

حساب آورد.

همکاری میتوانند از پژوهش خارج شوند.

در پژوهش گل محمدی و همکاران روایی محتوای

یافتهها

پرسشنامهی فعالیت بدنی شارکی مورد تأیید خبرگان ﻗرار

ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش

گرفت .پایایی پرسشنامه به روش محاسبهی آلفای کرونباخ

حاضر به شرح زیر میباشد :سن شرکت کنندگان بین 17

مقدار  1/71به دست آمد)43( .

تا  17سال و با میانگین سنی کل آزمودنیها  77/80و

به منظور گردآوری دادهها پس از مشخص کردن مراکز و با

انحراف معیار  9/08به دست آمد .سطﺢ تحصیالت  71نفر

هماهنگی با مسئوالن مربوطه و مددکاران و مددیاران ،هر

بیسواد ( 47/91درصد) 40 ،نفر سیکل ( 91/41درصد)،

سه پرسشنامه به صورت فردی در ساعات فراغت ﻗبل از نهار

 01نفر دیپلم ( 87/11درصد) و  0نفر فوق دیپلم (9/97

و بعد از ظهرها تکمیل شد .هدف از تحقیق و نحوهی پر

درصد) و  0نفر لیسانس ( 8/90درصد) بودند .میزان درآمد

کردن پرسشنامه به اختصار با یک دستورالعمل ثابت برای

 81نفر کمتر از  011هزارتومان ( 1/11درصد) 04 ،نفر بین

سالمندان توضیﺢ داده و از آنها خواسته شد با صداﻗت به

 011هزار تا  8میلیون تومان ( 91/01درصد) 03 ،نفر بین

سؤاالت پاسخ دهند .در بعﻀی موارد که سالمندان سواد الزم

 8میلیون تا  8.0میلیون تومان ( 93/31درصد) 3 ،نفر بین

و یا توانایی الزم برای خواندن و تکمیل پرسشنامهها را

 8.0میلیون تا  0میلیون تومان ( 1/81درصد) 9 ،نفر دارای

نداشتند ،سؤاالت برای آنها خوانده شد و پاسخ آنها به دﻗت

درآمد بیشتر از  0میلیون تومان ( 0درصد) و  89نفر بقیه

یادداشت شد.

نامشخص ( 1/1درصد) بود.

در این تحقیق ،برای تحلیل دادهها از روشهای آمار
استنباطی

مانند

تحلیل

واریانس

چند

متغیره

 MANOVAبا استفاده از نرم افزار آماری SPSSv.24
استفاده شد.
پژوهش حاضر مصوب شواری پژوهشی دانشگاه خاتم با
شماره /811/9037ص 30/میباشد .برای رعایت محرمانه
بودن اطالعات شرکتکنندگان ،پرسشنامهها بدون نیاز به
نوشتن نام و نام خانوادگی در اختیار آنها ﻗرار داده شد .هم
چنین تمامی شرکتکنندگان در پژوهش با رضایت کامل و
با آگاهی از هدف تحقیق به پاسخگویی پرداختند و به افراد
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نمرهی باالی  80کسب نمایند را میتوان جزو افراد فعال به

این اطمینان داده شد که در صورت عدم تمایل به ادامهی

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان مرد فعال و1/...

جدول  :6یافتههای توصیفی شامل تعداد ،حداﻗل ،حداکثر و انحراف استاندار متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

اضطراب مرگ

پژوهش

متغیرهای پژوهش

سالمندان فعال

47/30

01/01

91

سالمندان غیرفعال

18/71

81/01

40

11

سالمندان فعال
سالمندان غیرفعال

7/01
88/11

81/04
11/09

1
3

81
89

گروه

10

میانگین نمرهی احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان فعال و غیرفعال در جدول  8اراﺋه شده است.
نتایج تحلیل واریانس در جدول  0اراﺋه میشود.
جدول  :9نتایج آزمونهای معناداری  ANOVAبرای اثر اصلی متغیر گروه بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ
مقدار F

 DFفرضیه

 DFخطا

( Sigسطح معناداری)

مجذور اتا

اثر پیالیی

8/19

4

844

1/118

1/10

المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
ریشه روی
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
ریشه روی

8/19
8/19
8/19
79/00
79/00
79/00
79/00

4
4
4
4
4
4
4

844
844
844
844
844
844
844

1/118
1/118
1/118
1/118
1/118
1/118
1/118

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

اثر

تنهایی)

گروه (احساس

مرگ)

گروه (اضطراب

همانگونه که در جدول مشاهده میگردد ،در همهی آزمونهای تعیین اثر ،اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه
روی ،در دو گروه مقادیر معنی داری کمتر از  1/118است .به عبارت دیگر در متغیر احساس تنهایی ( )P>1/118ضریب اتا برابر
 1/10میباشد؛ یعنی  10درصد از تفاوت میانگینهای دو گروه ناشی از تأثیر متغیر مستقل بر احساس تنهایی بوده است .هم چنین
در متغیر اضطراب مرگ ( )P>1/118ضریب اتا برابر  1/10بوده است؛ یعنی  10درصد از تفاوت میانگینهای دو گروه ناشی از تأثیر
متغیر مستقل بر اضطراب مرگ بوده است .با توجه به معنادار بودن اثر متغیر گروه بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ بین احساس
تنهایی و اضطراب مرگ دو گروه سالمندان مرد فعال و غیرفعال تفاوت معنیدار وجود داشت.
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احساس تنهایی

میانگین متغیرهای

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

 /8پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال پنجم /شماره  /61پاییز 6931

نتایج تحلیل واریانس برای هر یک از خرده مقیاسهای احساس تنهایی و اضطراب مرگ در جدول  9اراﺋه شده است:
جدول  :9نتایج تحلیل واریانس دو راهه بین گروهی برای هر یک از خرده مقیاسهای احساس تنهایی و اضطراب مرگ در دوگروه

احساس تنهایی

اضطراب مرگ

تنهایی رمانتیک
تنهایی خانوادگی
تنهایی اجتماعی
ترس از مردن
وابستگی عاطفی

مجذورات
4010/080
1101/481
4100/478
80/008
87/171

8
8
8
8
8

مجذورات
4010/080
1101/481
4100/478
80/008
87/171

89/741
80/809
80/100
9/408
4/480

معناداری
1/110
1/118
1/119
1/110
1/114

همان طور که در جدول  9مالحظه میشود؛ نتایج تحلیل واریانس دو راهه بین گروهی نشان میدهد که اثرات به دست آمده
برای گروه در متغیر تنهایی رمانتیک ( ،)P>1/110تنهایی خانوادگی ( ،)P>1/118تنهایی اجتماعی ( )P>1/119معنادار است.
بنابراین بین میانگین دو گروه مورد مقایسه در متغیر تنهایی رمانتیک و تنهایی خانوادگی و تنهایی اجتماعی تفاوت معناداری
وجود دارد .نتایج نشان داد که بین سالمندان فعال و غیرفعال از نظر تنهایی رمانتیک ،تنهایی خانوادگی و تنهایی اجتماعی تفاوت
معنادار وجود دارد .هم چنین اثرات به دست آمده برای گروه در متغیر ترس از مردن ،وابستگی عاطفی معنیدار بود .نتایج نشان
داد که بین سالمندان فعال و غیرفعال از نظر ترس از مردن و وابستگی عاطفی تفاوت معنادار وجود داشت.

بحث

()00

نتایج این تحقیق نشان داد که ،بین احساس تنهایی در

در تبیین نتایج فوق میتوان گفت فعالیت بدنی افراد می

سالمندان مرد فعال و غیر فعال مقیم در آسایشگاههای شهر

تواند از جمله عوامل مهم در کاهش حس تنهایی و اضطراب

یزد تفاوت وجود دارد .نتیﺠهی این پژوهش با مطالعات

و نگرانی باشد .به نظر میرسد حﻀور افراد در اجتماع و

تحقیقات مردانی ،Singh ،خدابخشی کوالیی و همکاران،

شرکت در فعالیتها و برنامههای همگانی ورزشی که ماهیت

کریمی ،طرﻗبه و رضایی و همکاران هم خوان است-04( .

ارتباط با دیگران جزء الزمههای این نوع فعالیتها است؛

)01

میتواند در کاستن انواع گوناگونی از اختالالت از جمله

همان طور که نتایج مطالعات مختلﻒ نشان میدهد؛

احساس تنهایی در ارتباط باشد .داشتن فعالیت بدنی که

سالمندانی که توانایی انﺠام دادن فعالیت بدنی و ورزش،

عمدهی گونههای آن به صورت گروهی میباشد میتواند در

فعالیتهای روزانهی زندگی ،پیاده روی منظم و فعالیتهای

رفﻊ بسیاری از مشکالت مؤثر باشد و این مهم در سالمندی

تفریحی و اوﻗات فراغت دارند ،توان مقابلهی بیشتری با

که همراه با معلولیتها و بیماریهای بیشتری است نقش پر

چالشهای دوران سالمندی مانند حس تنهایی دارند و

رنگتر و اثرگذارتری در کاهش و بهبود اختالالت و نگرانی-

زندگی بهتری نسبت به سالمندان غیر فعال دارا میباشند.

های دوران سالمندی دارد)01( .
 Birkelandو همکــاران ،محــدودیت فعالیــتهــای
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متغیرها

خرده مقیاسها

مجموع

درجه آزادی

میانگین

F

سطح

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان مرد فعال و3/...

موردعالﻗه را از مشکالت مـرتبط بـا تنهـایی آنـان توصـیﻒ

باشد یافت نشد؛ اما نتایج با مطالعات  Dobbsو همکاران،

مینمایند )01( .در واﻗﻊ در پژوهشهای گوناگون فعالیت

فامیل احمریان و همکاران ،پاک ضمیر ،ﻗربانعلی پور و

بدنی به سالمت جسمانی و روانی منﺠر میشود ( )07و یکی

همکاران Ford ،و همکاران Russac ،و همکاران،

از مهمترین بخشهای مطرح شده در فعالیت بدنی جنبهی

 Fortnerو همکاران در متغیرهای احساس تنهایی و

اجتماعی آن است؛ چرا که الزمهی این فعالیتها خروج از

اضطرب مرگ تقریباً همسو است )10-17( .به عنوان مثال

منزل ،اتاق یا آسایشگاه است و در آسایشگاههای سالمندان

طبق مطالعهی Fortnerو همکاران ،فعالیتهای بدنی و

معموالً این گونه فعالیتها به صورت دسته جمعی و در کنار

ورزش یکی از روشهای پیشگیری ،به تأخیر انداختن و

دیگر سالمندان انﺠام میشود .این امر و تعامل و ارتباط با

درمان مشکالت ناشی از بیتحرکی دوران سالمندی ،جبران

دیگران در کنار تاثیرات جسمی و روانی برای سالمندان می-

کاهش توده و ﻗدرت عﻀالنی ،سالمت استخوانها ،بهبود

تواند موجب کاهش احساس تنهایی و مشکالت مربوط به

تعادل ،افزایش انعطافپذیری و سالمت جسمی سالمندان

آن شود و سالمت روان سالمندان را افزایش دهد.

است که خود موجب میشود کمتر به مرگ فکر کنند)17( .

در توجیه این نتیﺠهی به دست آمده میتوان بیان کرد که

 Swathiدر پژوهش خود آشکار ساخت که بـیش از نیمـی

تعامالت اجتماعی به وسیلهی ورزش افزایش یافته و

از سالمندان اضـطراب از مـرگ را تﺠربه میکنند)11( .

احساس تنهایی و اشتغاالت منفی از ذهن انسان دور میشود

در تبیین نتایج فوق میتوان گفت با توجه به نظریات و

( )01و موجب شادکامی نیز میگردد )03( .هم چنین

پژوهشهای گوناگون ،فعالیت بدنی موجب سالمتی میشود

فعالیت بدنی با کاهش اضطراب و افسردگی همراه است و

و اعتماد به نفس ،رضایت از زندگی و سالمت روان را افزایش

خود میتواند موجب کاهش احساس تنهایی شود ( .)11در

میدهد )13( .یکی از مشکالتی که افراد در سنین پیری با

پایان میتوان گفت که با بهبود وضعیت جسمانی و

آن مواجه هستند مسأله ی مرگ و پایان زندگی است .در

فیزیولوژیک به وسیلهی ورزش و فعالیت ،فرد در انﺠام امور

واﻗﻊ در سالمندان فعالیت بدنی جنبهی جسمانی آنها را

خود موفقتر عمل میکند که این امر موجب اعتماد به نفس

سالمتر میکند و این امر و کاهش بیماریها و مشکالت

بیشتر و موجب احساس خرسندی و شادکامی میشود؛ در

مربوط به سالمندی در آنان باعﺚ کم شدن اضطراب مرگ

نتیﺠه حس تنهایی کاهش مییابد)18( .

در آنان میشود .هم چنین با توجه به تأثیر مستقیمی که

در این پژوهش بین اضطراب مرگ در سالمندان مرد فعال

ورزش و فعالیت بدنی بر روحیهی افراد میگذارد مشکالتی

و غیر فعال مقیم در آسایشگاههای شهر یزد تفاوت وجود

نظیر افسردگی ،ناامیدی و اضطراب را کاهش داده و کارکرد

داشت.

شناختی افراد را افزایش میدهد که این امر به نوبهی خود
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.کاهش میدهد

)71( .باعﺚ کاهش مشکالتی نظیر اضطراب مرگ میشود

تشکر و قدردانی

نتیجهگیری نهایی

این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشدنویسنده

نتایج این مطالعه نشان داد که سالمندانی که فعالیت بدنی

30/ص/811/037 اول رشته مشاوره با کد مصوب پژوهشی

بیشتری دارند در مقایسه با همتایان غیر فعال از احساس

.در دانشگاه خاتم میباشد

تنهایی و اضطراب مرگ کمتری برخوردارند و داشتن فعالیت

 از تمامی مدیران سرای سالمندان و پرسنل آنها،پژوهشگران

بدنی میتواند به اراﺋهی عملکرد بهتر جسمانی و روانی از

و همﭽنین سالمندان عزیزی که ما را در انﺠام این پژوهش

 الزم به ذکر است این امر نه تنها به.جانب آنان بیانﺠامد

. کمال تشکر و ﻗدردانی را به عمل میآورند،یاری ساختند

خود سالمندان برای داشتن سالمندی بهتر و موفقتر کمک
میکند؛ بلکه باعﺚ کاهش هزینههای جامعه و اطرافیان
سالمندان میشود و بخشی از ناهنﺠاریها و مشکالت را
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Abstract
Introduction: inactivity in Ageing has related to loneliness and social isolation. So, the aim
of this study was to investigate the difference between loneliness and death anxiety in active
and inactive Elderly male living in nursing homes in Yazd.
Method: In this research, a causal comparative or post-event descriptive design was used. The
statistical population of the study was all elderly men living in nursing homes of Yazd, during
the years of 2017. The sample consisted of 148 male elderly people selected by random
sampling in two groups of 74 active and inactive groups. The tools for this study are the SELSAS scale, the Templar death anxiety scale (DAS) and the standard questionnaire on the amount
of physical activity (1995). In order to study the effect of independent variable on dependent
variables of loneliness and death anxiety, MANOVA multivariate analysis of variance was
used.
Result: The results showed that there was a significant difference between the sense of
loneliness its sub-scales including social, Romantic, & family (P<0/001). The scores of active
elderlies were higher than inactive group. In addition, the scores of death anxiety and its subscales like; fear of death, emotional depend to others (P<0/001) in both active and inactive
elderly groups.
Conclusion: The results of this study showed that loneliness and anxiety of death are serious
psychological components that are more active in elderly people than their active counterparts.
Hence, having activity and mobility in the aging period is necessary to improve the quality of
life.
Keywords: Death anxiety, Loneliness, Active, Inactive, Elderly
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