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ABSTRACT
Objectives Elderly is a sensitive period and quality of life in the elderly is of great importance that should

Key words:

Elderly, Mental
health, Happiness

not be ignored. The purpose of this study was to compare 3 groups of active, passive, and ecotourist old
age people on their mental health and happiness. The study participants live in Illam City, Iran.
Methods & Materials By multi-stage sampling method, 514 participants, over 60 years old and cogni‐
tively intact (152 active, 229 passive, and 133 ecotourist individuals), were selected to participate in the
study. The data-gathering tool consisted of a 2-part questionnaire: short form of mental health (GHQ-28)
and Oxford happiness inventory (OHI) which used to measure mental health and happiness, respectively.
Analyses was based on 1-way ANOVA, and post-hoc Tukey test.
Results Findings showed that there were significant differences between 3 groups with regard to mental
health, and only between ecotourist and others with regard to happiness. Regarding the results, the
status of mental health and happiness in ecotourist elderly was better than active and nonactive ones.
Conclusion Doing exercise and participating in recreational activities such as hiking, walking, mountain‐
eering with friends or family members are the best activities for the elderly people resulting in the im‐
provement and reinforcement of their mental health and happiness.
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 -1گروه فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -2کارشناس ارشد تربیتبدنی و علوم ورزشی ،ناحیه سه ،آموزش و پرورش ،کرمانشاه ،ایران.

تاریخ دریافت 10 :مرداد 1394
تاریخ پذیرش 05 :آبان 1394

اهداف هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه سالمت روانی و شادکامی سالمندان فعال از نظر حرکتی ،طبیعتگرد و غیرفعال در شهرستان
ایالم است.
مواد و روشها در این پژوهش 514 ،نفر از سالمندان ( 152فعال 229 ،غیرفعال و  133طبیعتگرد) انتخاب شدند .ابزار تحقیق،
پرسشنامههای سالمت روان ( )GHQ-28و شادکامی آرجیل بود .برای بررسی نتایج تحقیق از روشهای آماری تحلیل واریانس یکراهه
و در صورت معناداری ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.

کلیدواژهها:
سالمند ،سالمت روانی،
شادکامی

یافته ها نتایج تحقیق نشان میدهد که در مقیاس سالمت روانی بین تمامی گروهها تفاوت معناداری وجود دارد ،اما در مقیاس
شادکامی بین گروه طبیعتگرد با گروههای فعال و غیرفعال تفاوت معنادار و بین فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجهگیری شرکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی مانند طبیعتگردی بههمراه دوستان یا اعضای خانواده یکی از مناسبترین
فعالیتهای پیشنهادی برای سالمندان است که منجر به سالمت روان و شادکامی آنان میگردد.

مقدمه
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،در مقابل هر کودکی
که در کشورهای توسعهنیافته بهدنیا میآید 10 ،سالمند  65ساله و
باالتر وجود دارد و تخمین زده میشود که این رقم در سال 2020
به  15نفر برسد [ .]1سالمندی ،فرایندی زیستشناختی محسوب
میشود و نه بیماری .سالمندی دوره تجربه سفر زندگی است که
طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوهای نظیر افزایش ابتال
به بیماریهای مزمن ،تنهایی و انزوا ،عدم برخورداری از حمایت
اجتماعی قرار میگیرند و بهدلیل ناتوانیهای جسمی و ذهنی در
موارد زیادی نیز استقالل فردی آنان تهدید میشود [.]2

روانی است که باعث میشود طراوت و شادابی ،عزم و اراده،
اعتمادبهنفس ،جرأت خطرکردن ،احساس مفیدبودن و تعلقداشتن
کاهش مییابد .درحقیقت ،میتوان گفت وقتی فرد احساس کند
که دارای نقش اجتماعی نیست ،پیری اجتماعی آغاز میشود .این
عوامل میتواند منجر به ُافت کیفیت زندگی در سالمندان شودُ .پرکردن
اوقات فراغت سالمند با فعالیتهای مناسب ،منجر به سالمندی موفق
و غلبه بر مشکالت مربوط به کاهش نقشهای اجتماعی میشود و در
سازگاری با تغییرات مربوط به این دوره نقش اساسی دارد.
«والکویست» 1معتقد است که شرایط شیوه زندگی سالم فرد
سالمند عبارت است از :رعایت اصول تغذیه صحیح ،رعایت بهداشت

مفهوم سالمندی از ُبعد روانی-روحی ،بهمعنی فرسودگی تدریجی

1. Wahlqvist
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خواب ،تحرک الزم در طول شبانهروز ،عدم استعمال دخانیات ،انجام
معاینههای دورهای منظم ،برخورداری از سالمت روان و مشارکت
فرد سالمند در فعالیتهای اجتماعی و زندگی در کنار خانواده [.]3
از طرف دیگر رشد چشمگیر جهانی جمعیت سالمندان،
تقاضاهای جدیدی را در زمینه بهبود سالمت سالمندان و بهبود
کیفیت زندگی بهارمغان آورده است .سازمان بهداشت جهانی
( 2)WHOاعالم کرده است که یکی از راهکارهای کاهش هزینههای
درمانی و همچنین بهبود سالمت در میان سالمندان ،شرکت در
فعالیت بدنی است [.]4
«فراندیک» 3معتقد است که یکی از مواردی که شاید توانسته
باشد بهطوراساسی در افزایش کیفیت زندگی سالمندان نقش داشته
باشد ،فعالیت فیزیکی هوازی منظم و مداوم است [ .]5فعالیت
فیزیکی منظم و گروهی در افراد بالغ و جوان ،باعث جلوگیری از
بیماریهای قلبی و عروقی ،دیابت و دیگر بیماریها میشود و امید
به زندگی افراد را افزایش میدهد .هدف از بهکارگیری این روش
در سالمندان مقابله با ضعف ،آسیبپذیری ناشی از عدم فعالیت
ورزشی ،تغییرات بیولوژیک ناشی از پیری ،بیماریهای مزمن،
سالمت روانی و نوتوانی از بیماریهای حاد و مزمن است.
عالوهبر تأثیرات مثبت فعالیت بدنی بر روی قوای جسمانی
سالمندان نتایج بسیاری از تحقیقات نیز حاکی از تاثیرات این قبیل
فعالیت ها بر روی سالمت روانی سالمندان دارد [ .]6سالمت روان،
یعنی پیشگیری از بیماریهای روانی و پیشگیری بهمعنی وسیع آن
عبارت است از ایجاد عوامل و شرایطی که درحقیقت تکمیلکننده
زندگی سالم و بهنجار است و بههمین دلیل درمان اختاللهای
روانی نیز جزیی از این فعالیت محسوب میشود.
«آسزتالوس» 4معتقد است که به طور کلی ورزش و فعالیت بدنی
با شدتهای متفاوت در میان مردان و زنان سبب بهبود وضعیت
سالمت روانی آنان میگردد [« .]7کینگ» 5و همکاران تأثیر فعالیت
فیزیکی منظم و گروهی بر احساس خوببودن و کیفیت زندگی
سالمندان را طی  6ماه بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که فعالیت فیزیکی منظم و گروهی میتواند باعث افزایش کیفیت
زندگی و احساس خوببودن فرد شود [.]8
همچنین «پیل» 6و «کوپر» 7در تحقیقات جداگانهای به بررسی تأثیر
برنامه ورزشی بر وضعیت سالمتی افراد سالمند پرداختند که نتایج
حاکی از آن بود برنامه ورزشی منظم باعث افزایش عملکرد فیزیکی و

روانی افراد سالمند میگردد [10و .]9در مطالعهای که توسط «تتلی»
و همکارانش روی  13آزمودنی انجام شد ،انجام تمرینات ورزشی طی
 8-12هفته عالوهبر تأثیرات جسمی ،باعث ایجاد احساس ایمنی و
احساساتی حاکی از خوببودن شده بود [.]11
8

«مطلبی» نشان داد که شرکت در برنامههای ورزشی
نتایج تحقیق َ
منظم و روزمره شامل تمرینات هوازی با شدت میانه و همچنین
تمرینات استقامتی ،بهطورکلی سبب بهبود وضعیت سالمت روان
سالمندان براساس پرسشنامه  GHQ-28میشود [ .]12در پژوهشی
دیگر که توسط «مارتینسن» 9براساس مرور گسترده ادبیات مربوط
به نقش تمرینات ورزشی در میزان اضطراب و افسردگی صورت
پذیرفت ،نقش این تمرینات بهعنوان درمان تکمیلی مورد تأکید
قرار گرفت [.]13
«مرتضوی» در تحقیقی با عنوان «پیشگیری از اختالالت روانی و
فعالیت بدنی در سالمندان» به بررسی و مقایسه سالمت روان در دو
گروه از سالمندان شامل  400نفر در دو گروه شرکتکننده در فعالیت
بدنی و گروه کنترل پرداخت که نتایج حاصله نشان داد شرکت در
فعالیت بدنی ،سبب بهبود سالمت روانی سالمندان میگردد و در
میان شاخصههای پرسشنامه  GHQ-28بیشترین تأثیر فعالیت بدنی
روی بهبود عالیم جسمانی است [« .]14یاوریان» نیز در تحقیقی که
به بررسی اثرات تمرینات هوازی بر میزان سالمت روان زنان شهر
ارومیه پرداخته بود ،به این نتیجه رسید که میزان سالمت روانی
زنانی که بهمدت  10هفته در تمرینات هوازی شرکت داشتند ،بهطور
معناداری بهبود یافته بود [.]15
از طرف دیگر ،یکی از عوامل مهم در ارتباط با سالمتی روان،
شادمانی است .بیشتر مطالعات روانشناسان قرن بیستم بر
اختالالتی نظیر افسردگی ،اضطراب و اختالالت عاطفی بیشتر از
هیجانات مثبتی نظیر شادی و بهزیستی تمرکز کردهاند .انگیزه
مطالعات روانشناختی بیشتر آن است که بیماریهای روانی را
مورد بحث و گفتگو قرار دهد ،اما پژوهشهای کمتری به این مقوله
اختصاص یافته است.
با وجود این ،در سالهای اخیر بهنظر میرسد که مطالعات
شادکامی افزایش چشمگیری داشته است [ .]16روانشناسانی
همچون «آرجیل» 10شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت ،عدم
11
وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی میدانند [« .]17مایرز»
معتقد است که افراد شاد ،احساس امنیت بیشتری میکنند ،آسانتر
تصمیم میگیرند ،روحیه مشارکتی بیشتری دارند و نسبت به کسانی
که با آنها زندگی میکنند ،بیشتر احساس رضایت میکنند [.]18

2. World Health Organization
3. Frandick
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همچنین «جکسون» 12به این نتیجه رسید که سالمت جسمانی و
روانی در افراد شاد بیشتر است ،طول عمر بیشتری دارند و از نظر
شغلی و اجتماعی ،موفقیتهای بیشتری کسب میکنند [.]19
نتایج تحقیق «تورنر» )2008( 13نشان می دهد افرادی که کمتر
در فعالیتهای بدنی شرکت میکنند در مقایسه با افراد با سطوح
باالی فعالیت بدنی ،نمره میانگین شادکامی کمتری دارند [.]20
«کاواماتو» 14افزایش شادمانی را در ارتباط مستقیم با افزایش
وضعیت سالمت اشتها ،خواب ،حافظه ،روابط خانوادگی ،دوستی،
وضعیت خانوادگی و درنهایت سالمت روان میداند [ .]21همچنین
« ِپر ِنگار» 15معتقد است که ارتباطی قوی بین شادکامی و سالمت
روانی وجود دارد [.]22
«آلبرکستن» 16اعتقاد دارد که تجربه استرس ،احساس شادکامی را
کاهش میدهد؛ یعنی هرچه فرد استرس بیشتری را تجربه نماید ،از
میزان شادکامی او کاسته میشود و سالمت روانی مورد تهدید قرار
میگیرد [« .]23کا ِرل» 17بیان میکند افراد شاد ،معمو ًال مهارتهای
خود را بهتر ارزیابی و رویدادهای مثبت را بیشتر از رویدادهای منفی
یادآوری میکنند و در برنامههای زندگی ،تصمیمگیری بهتری دارند
[ .]24همچنین «عناصری» به این نتیجه رسید که رابطه معنیداری
بین سالمت روان و شادکامی وجود دارد .بنابراین هرچه افراد از
سالمت روان باالتری برخوردار باشند ،میزان شادکامی آنان افزایش
خواهد یافت و همینطور شادکامی افراد ،سالمت روان باالتری را
برای آنها به ارمغان خواهد آورد [.]6
«خوشکنش» و همکاران در تحقیقی با عنوان «رابطه شادکامی و
سالمت روانی دانشجویان» به این نتیجه رسیدند که احساس شادکامی
و خوشبختی با سالمت روانی همبسته و با مشکالت روانی ناهمبسته
است [« .]25مککونویل» 18نه عامل را در ایجاد شادکامی و سالمت
روانی مهم دانسته است که یکی از مهمترین آنها پرداختن به ورزش
19
و فعالیتهای بدنی است [ .]26همچنین «بلومنتال» و «ایمرسی»
در زمینه آثار بلندمدت تمرین ورزشی روی عملکرد روانی در زنان
و مردان کهنسال ،به این نتیجه رسیدند افرادی که  14ماه تمرینات
ورزشی هوازی را انجام داده بودند ،در ظرفیت هوازی بهبود 10-15
درصدی داشتند که بههمراه آن ،بهبودی متوسطی را در برخی از
عوامل روانی تجربه کرده بودند [.]27
با توجه به موارد مذکور ،این نتیجه حاصل میشود که شرکت در
فعالیتهای بدنی بر عوامل روانی و شادکامی تأثیر دارد ،اما هیچ کدام
12. Jackson
13. Turner
14..kawamato
15. Pernegar
16. Alberktesn
17. Carel
18. Kownoeil
19. Blumental and eimersi
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از تحقیقات گذشته به بررسی و تفکیک انواع فعالیتهای ورزشی روی
سالمت روان و شادکامی سالمندان نپرداخت ه است .همچنین سازمان
بهداشت جهانی اعالم کرده است که در زمینه اتخاذ استراتژی مناسب
در انتخاب نوع فعالیت بدنی که سبب بهبود سالمت روان سالمندان
گردد ،به شواهد و تحقیقات بیشتری نیاز است [.]4
یکی از فعالیتهای ورزشی-تفریحی مورد عالقه در سالهای
اخیر طبیعتگردی است .انسان برای بهرهگیری از جاذبههای
تمدد اعصاب ،دست به فعالیتهایی میزند
طبیعی ،استراحت و ّ
که طبیعتگردی نام گرفته است« .طبیعتگردی» ،سفری به
مناطق طبیعی و نسبت ًا دستنخورده با موضوعات جالب و مخصوص
برای مطالعه ،مشاهده و لذتبردن از چشماندازهای طبیعی و
حیاتوحش جانوری و گیاهی تعریف شده که جنبههای فرهنگی
منطقه را نیز مورد توجه قرار میدهد [.]28
طبیعتگردی شامل فعالیتهای ورزشی مانند پیادهروی،
دامنهنوردی ،کوهنوردی ،بخشی از فعالیتهای ورزشی مناسب و
پرطرفدار در میان سالمندان ایالم است .با توجه به شرایط اقلیمی،
جغرافیایی و فرهنگی حاکم بر شهرستان ایالم بسیاری از سالمندان
بههمراه اعضای خانواده یا دوستان در فصول مناسب سال (بهار و
تابستان) بهمدت چند شبانهروز در دامن طبیعت بهسر میبرند و
به طبیعتگردی میپردازند .دوری از محیط شهری ،بهرهگیری
از هوای پاک طبیعت ،دامنهگردی ،کوهنوردی ،انجام بازیهای
بومی محلی و ...میتواند در میزان سالمت و شادکامی سالمندان
مؤثر باشد؛ بنابراین ،هدف کلی از انجام تحقیق حاضر بررسی و
مقایسه سالمت روانی و شادکامی سالمندان فعال از نظر حرکتی،
طبیعتگرد و غیرفعال در شهرستان ایالم است.

روش مطالعه
تحقیق حاضر ،تحقیقی توصیفی-تحلیلی بهشمار رفته و جامعه
آماری آن را تمامی سالمندان (افراد باالی  60سال) شهرستان ایالم
تشکیل میداد .برای تعیین سالمندان فعال از نظر بدنی (شرکت
در فعالیتهای منظم ورزشی بهمدت  3جلسه در هفته در سه ماهه
اخیر) با مراجعه به باشگاههای ورزشی و نیز اماکن ورزشی دایر در
پارکها و فضاهای باز ،تعداد  152نفر سالمند فعال و  229نفر سالمند
فاقد فعالیت بدنی بهعنوان گروه غیرفعال انتخاب شدند.
برای تعیین گروه سالمندان طبیعتگرد ،محققان در ایام
تعطیالت نوروز که بیشترین میزان طبیعتگردی در شهرستان ایالم
وجود دارد با مراجعه به پارکها و جنگلهای اطراف شهرستان،
اقدام به توزیع پرسشنامه در میان سالمندان گروه طبیعتگرد
نمودند که با روش نمونهگیری دردسترس ،تعداد  133نفر بهعنوان
گروه فعال طبیعتگرد انتخاب گردیدند.
گروه سالمندان غیرفعال از نظر بدنی با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای ،با توجه به تراکم جمعیت از هر یک از مناطق

43

پاییز  . 1394دوره  . 10شماره 3

شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکزی شهر ایالم بهصورت تصادفی
از سالمندان حاضر در اماکن عمومی ،بازارها ،پارکها و مساجد
تعداد  514نفر انتخاب گردیدند .برای گردآوری اطالعات الزم
پرسشنامههای اطالعات فردی ،سالمت روان و شادکامی استفاده
مورد استفاده قرار گرفت.

بررسی شد که پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ برابر  0/90و روایی
آن با استفاده از روش تحلیل عوامل بررسی و بارهای عاملی گویهها
بین  0/67-0/40گزارش شد [ .]32شایان ذکر است که محتوای این
پرسشنامه به بررسی عزتنفس ،رضایت از زندگی ،کارآمدی ،خلق
مثبت ،سالمتی و بهطورکلی به شادکامی افراد میپردازد.

بهمنظور سنجش سالمت روان ،از پرسشنامه سالمت روان (-28
20
 )GHQاستفاده شد .پرسشنامه سالمت روان که توسط «گلبرگ»
( )1972ساخته شده است 28 ،سؤال دارد .سؤاالت پرسشنامه
سالمت عمومی به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماهه اخیر
میپردازد و شامل نشانههایی مانند افکار و احساسات نابههنجار و
جنبههایی از رفتار قابل مشاهده است که سالمت عمومی را در چهار
خردهمقیاس نشانههای جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد
اجتماعی ،و عالیم افسردگی بررسی میکند.

برای تحلیل دادهها از روشها و آزمونهای آماری و نرمافزار
 SPSSو در بخش آمار توصیفی از شاخصهای نما ،میانه ،میانگین و
در بخش آمار استنباطی برای سنجش طبیعیبودن توزیع نمرات ،از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .همچنین برای بررسی
فرضیهها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه 24و در صورت معناداری
رابطه از آزمون تعقیبی توکی 25استفاده گردید.

نمرهگذاری پرسشنامه سالمت عمومی به روش لیکرت انجام
میگیرد و نمره اختصاصیافته به هر یک از مواد آن از  0-3متغیر و
حداکثر نمره  84است .در این آزمون ،نقطه برش برای غربالکردن
 23در نظر گرفته شد؛ به این معنا که آزمودنیهایی که نمره کمتر از
 23گرفتند ،واجد بیماری تشخیص داده نمیشدند.
دربررسیخردهمقیاسهایچهارگانهعالیمجسمی،اضطراب،21
اختالل کارکرد اجتماعی 22و افسردگی شدید ،23اگر نمره آزمودنی
در هر یک از مقیاسهای چهارگانه مذکور باالتر از  14باشد ،در آن
مقیاس مشکل دارد [ .]29پایایی کل این آزمون  0/91و در خرده
مقیاسها  0/77تا  0/82گزارش شده است [ .]19مطالعات مختلف
در ایران پایایی این پرسشنامه را از  84-91درصد گزارش کرده است
[31و.]30
برای تعیین میزان شادکامی ،از مقیاس شادکامی آکسفورد
استفاده گردید .این پرسشنامه توسط «آرجیل» و «لو» در سال 1990
تهی ه شده است و  29ماده دارد .هر یک از سؤالهای این آزمون 4
گزینه دارد که از  0-3نمره به آنها اختصاص مییابد؛ بنابراین،
حداکثر نمره آزمون  87است [.]17
روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات متعددی مورد بررسی
قرار گرفته است .در پژوهشی که توسط «نورباال» ( )2011در نمونهای
متشکل از  101نفر صورت گرفت ،ضریب همسانی درونی برای گروه
مردان و زنان بهترتیب برابر با  0/94و  0/9و اعتبار بازآزمایی پس از 7
هفته  0/78و ضریب اعتبار بازآزمایی با فاصله زمانی  3هفته در یک
نمونه  25نفری  0/79بهدست آمد [.]31
پایایی و روایی مقیاس شادکامی آکسفورد در پژوهش «جوکار»
20. Goldberg

یافتهها
آزمودنیهای تحقیق حاضر  514نفر بودند که از این تعداد312 ،
نفر مرد با میانگین سنی  64/24و  202نفر زن با دامنه سنی 61/12
بودند .همچنین  112نفر از شرکتکنندگان زن و مرد فاقد همسر
(بهعلت جدایی یا فوت همسر و بقیه) و  402نفر متأهل بودند.
یافتههای تحقیق نشان داد که از تعداد  514نفر آزمودنی126 ،
نفر نمره باالتر از  23کسب نمودند که نشانه نامناسببودن سالمت
عمومی آنان است.
براساس جدول شماره  1و نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف برای
بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها ،مشخص شد که دادههای مربوط به
سالمت روان و شادکامی از توزیع طبیعی برخوردارند؛ ازاینرو ،برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای پارامتریک استفاده گردید.
همانطورکه نتایج جدول شماره  2نشان میدهد ،بهطورکلی
میانگین نمره سالمت روانی در سالمندان فعال  ،23/2سالمندان
غیرفعال  24/5و سالمندان طبیعتگرد  21/1و همچنین میانگین
نمرات شادکامی سالمندان فعال  ،48/72سالمندان غیرفعال
 47/41و سالمندان طبیعتگرد  52/43است.
آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که بین گروههای مورد
بررسی در آزمونهای سالمت روانی و شادکامی ،تفاوت معنا داری
وجود دارد (جدول شماره  .)3با توجه به معناداری آزمونهای
سالمت روانی و شادکامی در گروههای فعال ،طبیعتگرد و غیرفعال،
برای نشاندادن محل تفاوت بینگروهی از آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد.
همانگون ه که در جدول شماره  4مالحظه میشود ،در مقیاس
سالمت روانی بین تمامی گروهها تفاوت معناداری وجود دارد ،اما در
مقیاس شادکامی بین گروه طبیعتگرد با گروههای فعال و غیرفعال،
تفاوت معنادار و بین فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود ندارد.

21. Anxiety
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22. Social Dysfunction

24. ANOVA

23. Depression

25. TOCKEY
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جدول  .1نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی طبیعیبودن دادهها.
متغیر

N

z

Sig.

نتیجه آزمون

سالمت روان

514

0/962

0/192

دادهها طبیعی است

شادکامی

514

0/821

0/57

دادهها طبیعی است

جدول  .2میانگین نمرات بهدستآمده سه گروه سالمندان غیرفعال ،فعال طبیعتگرد و فعال شرکتکننده در فعالیت ورزشی.
عالیم
جسمانی

اضطراب

کارکرد
اجتماعی

عالیم
افسردگی

سالمت
روانی

عزتنفس

رضایت
از
زندگی

کارآمدی

خلق
مثبت

شادکامی

سالمندان غیرفعال

5/61

6/02

9/56

2/79

24/5

4/2

21/55

6/45

15/22

47/41

سالمندان فعال
شرکتکننده در
فعالیتهای ورزشی

5/2

5/8

8/4

3/5

23/2

3/7

22/1

4/12

18/1

48/72

سالمند فعال طبیعتگرد

4/8

5/3

7/2

3/6

21/1

5/3

20/42

7/28

19/3

52/43

بحث

روانی و شادکامی در افراد شرکتکننده در فعالیتهای ورزشی
بهویژه طبیعتگردی بهطور معناداری باالتر از دیگر سالمندان
است .یافتههای تحقیق حاضر با نتایج آسزتالوس و همکاران،

بهطورکلی هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه سالمت روانی
و شادکامی سالمندان فعال از نظر حرکتی ،طبیعتگرد و غیرفعال
در شهرستان ایالم بود .یافتههای تحقیق نشان داد که سالمت

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس برای نشاندادن تفاوت شادکامی و سالمت روان سالمندان فعال و غیرفعال و طبیعتگرد.
آزمون

شاخص آماری

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

P-value

GHQ

بینگروهی
درونگروهی
مجموع

998/94
13405/9
14404/8

2
511
513

499/47
26/23

19/03

0/00

شادکامی

بینگروهی
درونگروهی
مجموع

1163/14
50017/7
51180/9

2
511
513

581/5
97/8

5/942

0/003

جدول .3نتایج آزمون تعقیبی توکی در آزمونهای سالمت روانی و شادکامی در سه گروه فعال ،طبیعتگرد و غیرفعال.

آزمون
سالمت روانی

شادکامی

گروهها

فعال

طبیعتگرد

غیرفعال

فعال

-

*0/001

*0/03

طبیعتگرد

-

-

*0/000

غیرفعال

-

-

-

فعال

-

*0/016

0/95

طبیعتگرد

-

-

*0/003

غیرفعال

-

-

-
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کوپر و «گرانت»« ،26توردئورس» 27و همکاران ،مرتضوی ،مطلبی،
ِ
«ساکسنا» 28و همکارانِ « ،الواسکی» 29و همکاران و «مکآوِلی» 30و
همکاران همخوانی دارد [ 33-38و .]7، 10، 12
نتایج مطالعات نشان میدهد که مناسبترین شیوه برای کاهش
مشکالت مربوط به دوره سالمندی ،اتخاذ سبک زندگی سالم و فعال
در این دوران و حتی دورههای پیش از آن بهشمار میآید [.]39
ورزش و فعالیت بدنی متناسب با شرایط جسمی و روانی سالمندان،
از مناسبترین و مؤثرترین مؤلفهها و شاخصها در سبک زندگی
سالم است .نتایج تحقیقات «اوشی» نشان داد که تمرین ورزشی با
شدت متوسط ،باعث افزایش ایفای نقش و در نتیجه افزایش کیفیت
زندگی و احساس خوببودن و شادی ،میشود [.]40
همچنین نتایج تحقیق «حسنپور دهکردی» نشان داد که برنامه
ورزشی منظم باعث افزایش توانایی سالمندان در انجام کارهای
روزانه بدون وابستگی به دیگران میشود و ابعاد کیفیت زندگی مانند
ایفای نقش ،کاهش درد جسمانی ،سالمت عمومی ،سرزندگی
و شادابی ،عملکرد اجتماعی ،عملکرد عاطفی و سالمت روانی
سالمندان را افزایش میدهد [.]41
«مکبریان» ( )1393در تحقیقی به بررسی و مقایسه شادکامی
در میان دو گروه از سالمندان فعال و غیرفعال در شهر تهران ،به
این نتیجه رسید که بهطورکلی میزان شادکامی سالمندان فعال
بیشتر از سالمندان غیرفعال است .همچنین افراد فعال در تمامی
خردهمقیاسهای شادکامی از جمله رضایت از زندگی ،خلق مثبت،
عزتنفس و کارآمدی نمرات باالتری کسب کردند که این نتایج با
نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد [.]42
«کریمیطرقبه» در تحقیق خود به این نتیجه رسید که پیادهروی
بر کاهش عالیم افسردگی سالمندان تأثیرگذار است و زمینه ارتقای
عملکرد روانی-اجتماعی سالمندان مرد  60-75ساله را بهبود
میبخشد .حضور در گروههای پیادهروی ،حس همدلی و همراهی
این دسته از افراد را افزایش داده و زمینه بهبود نقش عاطفی و
عملکرد اجتماعی سالمندان را فراهم میکند .بهنظر میرسد
مهمترین عامل در این راستا ،بهبود احساسبودن ،مهمبودن یا
مفیدبودن است [.]43
عالوهبراین در میان سالمندان ،شرکت در فعالیتهای ورزشی
و تفریحی همانند طبیعتگردی در کنار اعضای خانواده یا دوستان
میتواند مسئله قابلتأملی باشد .در همین زمینه مرتضوی ()2013
در تحقیقی با عنوان «مقایسه اثر فعالیت بدنی بهصورت گروهی و
در منزل بر سالمت روان سالمندان» به بررسی و مقایسه سالمت
26. Grant
27. Tordeurs
28. Saxena
29. Elavsky
30. McAuley
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روان  181نفر از سالمندان در دو گروه شرکتکننده در فعالیت
بدنی در منزل و شرکتکننده در فعالیت بدنی بهصورت گروهی
پرداخت .نتایج بهدستآمده نشان داد که شرکت در فعالیت بدنی
بهصورت گروهی تأثیر بیشتری نسبت به فعالیت بدنی در منزل در
شاخصههای سالمت روانی سالمندان دارد که این نتایج با نتایج
تحقیق حاضر همخوانی دارد [.]35
توردئورس ( )2011در تحقیقی به بررسی تأثیر تمرینات مختلف
ورزشی روی سالمت روان افراد  45-67ساله پرداخت و به این نتیجه
رسید که تمرینات بدنی سبب بهبود سالمت روان آزمودنیها گردید.
همچنین نتایج نشان داد که شرکت در تمرینات ورزشی شامل
دوچرخه سواری ،پیادهروی در زمانهای کوتاهمدت ،پیادهروی
طوالنیمدت و همچنین حرکات موزون سبب بهبود سالمت روانی
آزمودنیها گردید [.]34
ِالواسکی و مکآولی در تحقیق خود نشان دادند که فعالیت
ورزشی عالوهبر تأثیر کوتاهمدت بر کیفیت زندگی و شادی میتواند
اثرات طوالنی مدتی بر بهزیستی افراد سالمند حتی یکسال بعد از
ورزش بر جای گذارد [38و« .]37ثالثی» در تحقیق خود نتیجه گرفت
که فعالیت ورزشی اثرات مثبتی بر شادی زنان یائسه دارد [ ]44که
این نتایج با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
از طرفی مطالعات نشان میدهد که شادکامی با افزایش ترشح
انتقالدهندگان عصبی مانند دوپامین و سروتونین و کاهش سطح
هورمون کورتیززول در ارتباط است و ازآنجاکه ورزش و فعالیت بدنی
در افزایش سطح دوپامین و سروتونین و کورتیزول نقش مهمی
دارد ،میتواند بهعنوان عاملی مؤثر در افزایش نشاط و شادکامی
سالمندان بهشمار آید [45و .]17مقایسه جداگانه ورزشهای
مختلف نشان میدهد که فعالیتهای هوازی و گروهی به نسبت
تمرینات بدونهوازی و انفرادی تأثیر بیشتری بر بهزیستی روانی
و شادکامی دارند [47و.]31، 36، 41، 44، 46
در تحقیق حاضر ،گروه فعال طبیعتگرد نسبت به گروههای
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