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Abstract 
Introduction: Increasing longevity and having a healthy life has led grandparents to spend more 
years with their grandchildren and to play a major role in childcare. The purpose of this study was 
to investigate the effect of grandchildren care on aspects of physical and mental health between 
caregivers’ grandmothers in front of non- caregivers. 
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 153 caregivers’ grandmothers and 
147 non-caregivers’ grandmothers aged 50 to 70 that living in Bojnord city in Iran. Sampling was 
based on randomly clustering methods. Data were collected using Health and Quality of Life 
Questionnaire; SF-36 and demographical questionnaire and were analyzed by SPSS16 software. 
Results: The average of physical dimension in caregivers group was 60.69 ± 8.99 and it was 52.54 
± 13.81 in non-caregivers group, which had a significant difference (P < 0.001). Also, the average 
score of mental dimension in caregivers group was 87.92 ± 9.68 and it was 79.2 ± 14.47 in non-
caregivers group, which had a significant difference (P < 0.001). 
Conclusions: Our findings of this research showed that grandmothers taking care of their 
grandchildren had higher physical and mental health than grandmothers’ non-caregivers. So, by 
encouraging grandmothers to take care of their grandchildren, their physical and mental health 
can be improved. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
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 چکیده

 یخود سپر یهارا با نوه یشتریب یها سالهاکه پدربزرگ و مادربزرگ دهیسالم باعث گرد یطول عمر و داشتن زندگ شیافزا :مقدمه

 یمراقبت از نوه بر سالمت جسم ریتأث یمطالعه حاضر با هدف بررس. ندینما فایو مراقبت از کودکان ا یدر نگهدار یاکنند و سهم عمده

 انجام شد. 1331بجنورد در سال  هرستانساکن ش یهامادربزرگ یو روان

 181تجربه مراقبت از نوه و  یساله ساکن بجنورد دارا 13تا  53مادربزرگ  153 یبر رو یلیتحل یفیمطالعه توص نیا روش کار:

انجام شد. اطالعات با استفاده از پرسشنامه  یتصادف یاخوشه یریاز نوه نداشتند و بر اساس نمونه گ یمادربزرگ که تجربه نگهدار

 .دیگرد لیو تحل هیتجز SPSS 16 یو با نرم افزار آمار یجمع آور کیدموگراف مه، و پرسش ناSF36 یزندگ تیفیسالمت و ک

 بود 58/52  ± 41/13مراقب  ریغ هایمادربزرگ در و 13/13 ± 33/4مراقب  یهادر مادربزرگ ینمره بعد جسم نیانگیم ها:هیافت

 در و 32/41 ± 12/3مراقب  یهادر مادربزرگ ینمره بعد روان نیانگیم نی(. همچنP<331/3داشت ) یدار معنی تفاوت که

 (.P < 331/3داشت ) یدار یتفاوت معن که آمد بدست 13/ 2 ±  81/18مراقب  ریغ هایمادربزرگ

ت مراقب سالم ریغ یهانسبت به مادربزرگ کردندیکه از نوه خود مراقبت م ییهاما نشان داد که مادربزرگ یهاافتهی گیری:نتیجه

 داد. آنان را ارتقا یو روان یجسم یسالمت توانیها به مراقبت از نوه ممادربزرگ قیبا تشو نیداشتند. بنابرا یباالتر یو روان یجسم

 :کلیدی واژگان

 یسالمت جسم

 یسالمت روان

 مادربزرگ

 مراقبت از نوه
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

 دو تقریباً ،2353تا  2315جمعیت افراد سالمند در جهان بین سالهای 

درصد افزایش پیدا خواهد کرد  22درصد به حدود  12برابر شده و از 

. افزایش طول عمر و داشتن زندگی سالم باعث گردیده که پدربزرگ [1]

 .[2]های خود سپری کنند ها سالهای بیشتری را با نوهو مادربزرگ

های باالی مراقبت از کودکان، فشارهای مالی وارد بر خانواده و هزینه

ها موجب شده پدربزرگ و مادربزرگ بهترین گزینه برای مراقبت از نوه

دکان ایفا نمایند ای در مراقبت از کوو سهم عمده [3]محسوب شوند 

[8]. 

ها نقش تعدیل کننده بین ناتوانی درکشورهای پیشرفته، مادربزرگ

هایی که توسط آنها نگهداری های دولتی را دارند و نوهوالدین و کمک

به مراکز نان بوده و از سپردن این کودکان آشوند، مورد حمایت می

شود. حد ممکن جلوگیری می نگهداری کودکان بی سرپرست تا

ها توسط پدربزرگ و مادربزرگ باعث صرفه همچنین نگهداری از نوه

 .[5]گردد جویی در هزینه نگهداری کودکان می

از نظر افراد سالمند مراقبت از نوه شامل مراقبتهای اولیه و روزانه، تغذیه 

است. ولی کودکان، آموزش، مشاوره، نظارت و همچنین محبت و توجه 

آنها عالوه بر ارائه مراقبتهای معمول، عملکردهای دیگری نیز در خانواده 

ای که بر روی بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه .[4-1]دارند 

انجام شد، مدت  2331دربزرگ آمریکایی در سال پدربزرگ و ما 3213

ها توسط پدربزرگ و مادربزرگ متفاوت بود به طوری زمان مراقبت از نوه

ساعت مراقبت در  33درصد افراد، مراقبت وسیع )بیشتر از  4/1که 

ساعت در  23-13درصد مراقبت در حد متوسط یا کم ) 5/81هفته( و 

درصد مراقب  3/5یر مراقب و درصد غ 8/83. همچنین هفته( داشتند

درصد پدربزرگ و  3اولیه بودند. بر اساس نتایج این مطالعه، 
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ها، برای نوه زیر پنج سال خود مراقبت وسیع را فراهم مادربزرگ

های خود پیوندی ها، با نوهها و مادربزرگپدر بزرگ .[3]کردند می

 ها عاشقباشد. آنمنحصر به فرد دارند که برای هر دو طرف سودمند می

هایشان هستند و زمانی که مسولیت مراقبت از نوه را به عهده نوه

گیرند، نسبت به پرستاران رسمی، محبت و توجه بیشتری نثارشان می

 .[13]کنند می

آید، حاصل ها به وجود میارتباطی که بین پدربزرگ و مادربزرگ و نوه

ها و پدربزرگ و عث رشد و بلوغ نوهمراقبت، توجه و عشق است که با

ها، بسیار . عالوه بر این، دیدن فرایند رشد نوه[1] گرددمادربزرگ می

مادریزرگ ها عالوه بر ارائه . [11]لذت بخش و راضی کننده است 

مراقبتهای معمول، عملکردهای دیگری نیز در خانواده دارند، به ویژه 

های ناشی از مشکالت اقتصادی و اشتغال همزمان ه استرسزمانی ک

پدر و مادر وجود داشته باشد. گاهی اوقات بخشی از مسئولیت پدر و 

ها واگذار ها و مادربزرگمادر نسبت به آموزش فرزندان به پدر بزرگ

 .[1] گرددمی

ها، بخصوص در سنین پایین تالش بدنی زیادی را طلب مراقبت از نوه

زمان با سالمندی و مشکالت جسمی باشد، کند، مخصوصاً اگر هممی

فشار بیشتری خواهد داشت، فرد را در معرض کم خوابی قرار داده و 

 .[12]کند مستعد عفونت می

استرس و فعالیت مربوط به نگهداری از نوه، بر سالمتی پدربزرگ و 

هایی که در آن دسته از مادربزرگ. [13] تأثیر گذار استگ رمادربز

سطح باالی مراقبت از نوه )به عنوان مثال نه ساعت در هفته( را به عهده 

دارند، به مرور زمان، خطر ابتال به بیماریهای عروق کرونر قلب افزایش 

بر خالف تحقیقات مذکور، در بعضی از مطالعات به فواید  .[18]یابد می

له رضایت بیشتر از زندگی و بهبود وضعیت نگهداری از نوه، از جم

های معمول کمک .[11-15]اشاره شده است و افزایش سالمت 

بیشتر از زندگی و خطر پایین ها، با رضایت پدربزرگ و مادربزرگ به نوه

هایی که در هفته پدربزرگ و مادربزرگ وباشد افسردگی مرتبط می

کنند، ریسک کمتری چهار ساعت یا بیشتر از نوه خود نگهداری می

 .[14]برای افسردگی دارند 

بیانگر این مطلب هستند مطالعاتی که درکشورهای اروپایی انجام شده 

که مراقبت وسیع و گاه به گاه از نوه نه تنها تأثیر منفی بر سالمت 

پدربزرگ و مادربزرگ ندارد، بلکه برای سالمتی روانی و جسمی آنها 

و اثرات منفی بر  [15]است سودمند بوده، با سالمتی بیشتر مرتبط 

احساس خوب بودن و سالمتی مادربزرگ و پدربزرگ نداشته است 

در خانواده چند نسلی مراقبت از هایی که پدربزرگ و مادربزرگ. [13]

نوه را به عهده دارند، سالمت بهتر، رضایت از زندگی بیشتر، عالئم 

پدر . [23]اند و عملکرد شناختی بهتری داشته [11]افسردگی کمتر 

 برندها لذت میاز گذراندن وقت با نوه مراقب،مادر بزرگهای  بزرگ و

ها آنها را به سمت زندگی و اظهارمی کنند که مراقبت از نوه [21]

علی رغم . [22]کند تر یا ترک سیگار هدایت میفعالتر، غذاهای سالم

های مثبت و منفی در خصوص تأثیر نگهداری از نوه بر سالمت گزارش

های مراقب، مطالعاتی نیز وجود پدربزرگ و مادربزرگ جسمی، روانی

ای در مطالعه. [28, 23, 1]ارند که تفاوتی در این خصوص نیاقته اند د

که در تایوان انجام شده است تفاوت معنی داری در کیفیت زندگی 

. تأثیر [25]پدربزرگ و مادربزرگ مراقب و غیر مراقب دیده نشد 

و میزان مراقبت در ارتباط  [21, 21]مراقبت از نوه بر سالمتی با فرهنگ 

 .[21]است 

ای شبیه مطالعه ما در ایران انجام نشده، با توجه به اینکه تاکنون مطالعه

 هایلذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه سالمت جسمی و روانی مادربزرگ

درشهرستان بجنورد در سال  و غیر مراقبت کننده از نوه، مراقبت کننده

 طراحی شد. 1331 – 31

 کار روش

تحلیلی است که به صورت  -مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی

ساله مراقبت کننده و غیر  13تا  53مادربزرگ  333مقطعی بر روی 

مراقبت کننده از نوه با هدف مقایسه سالمت جسمی و روانی آنان در 

با  %35حجم نمونه در سطح اطمینان طراحی گردید. شهر بجنورد 

 :Short SF12های )های مشترک پرسشنامهحیطه استفاده از واریانس

12 Quality of Life Questionnaire-Form در مطالعه نلی بارنز )

 :Quality of Life -Short FormSF36 36( و )2313و همکاران )

Questionnaire نفر  335، 8/1( و در نظر گرفتن میزان خطای

 .[24]محاسبه گردید 

نفر مادربزرگ غیر  181نفر مادربزرگ مراقب و  153 به این ترتیب

 ایبصورت خوشهنمونه گیری  .مراقب، مورد مقایسه قرار گرفتند

تصادفی و از مناطق مختلف هفت گانه شهری منطبق بر مناطق واحد 

سرخوشه های هر مرکز به روش گسترش معاونت بهداشتی انجام گرفت. 

های ثبت شده در سامانه سیب سیستماتیک از بین شماره پرونده

های بهداشتی درمانی )سامانه یکپارچه بهداشت( در هر یک از پایگاه

یی سرخوشه ها با مراجعه حضوری به درب مشخص شد. پس از شناسا

منزل نمونه گیری آغاز گردید. سپس از سمت راست خانوار سرخوشه 

خانوارهای مجاور تا یافتن کل افراد هر خوشه نمونه گیری انجام شد. 

زمان مراجعه به درب منازل ابتدا بصورت مبتنی بر هدف و بر اساس در 

ایت از تمایل فرد به شرکت در معیارهای ورود به مطالعه و نیز اخذ رض

مصاحبه حضوری و با استفاده از ابزار ها انتخاب و با مطالعه، نمونه

 معیارهای ورود شامل:پژوهش اطالعات مورد نظر جمع آوری گردید. 

تجربه نگهداری از نوه زیر  سال، 13تا  53داشتن حداقل یک نوه، سن 

های مراقبت مادربزرگسال در طی حداقل یک سال گذشته در گروه  1

کننده از نوه، آگاهی مادربزرگ به زمان و مکان و توانایی برقراری ارتباط 

عدم ابتال مادربزرگ به افسردگی شدید و سالم بودن نوه بود.  کالمی،

معیار خروج از مطالعه، عدم تمایل مادربزرگ به ادامه همکاری بود. از 

ی مشخصات پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناختی برای بررس

جهت بررسی سالمت جسمی و روانی  SF36دموگرافیک و از پرسشنامه 

 ها استفاده شد.مادربزرگ

پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناختی حاوی اطالعاتی از قبیل سن، 

ساعت مراقبت از نوه و میانگین میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، 

 یاهمچنین سن و جنس نوه تحت مراقبت و نسبت مادربزرگ )پدری 

مادری( بود که توسط پژوهشگر تنظیم گردید. پرسشنامه وضعیت 

، یک ابزار عمومی اندازه گیری وضعیت SF36سالمت و کیفیت زندگی 

توان برای اندازه گیری سالمت و کیفیت زندگی است که از آن می

های وضعیت سالمت و کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در گروه

 .[31-23]کرد  جمعیتی سالم و بیمار استفاده
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باشد و از هشت زیر مقیاس )حیطه( سؤال می 31این فرم متشکل از 

عملکرد بدنی، تندرستی جسمی، درد بدن، تندرستی عمومی، عملکرد 

اجتماعی، انرژی حیاتی، سالمت روان و مشکالت روانیتشکیل شده 

های بعد روان و بعد ها دو بعد کلی با ناماست. از ادغام این زیر مقیاس

ید. از مقیاس لیکرت از عالی تا ضعیف و بلی و خیر آجسمی بدست می

ر شود. حداکثبرای پاسخ دهی به سؤاالت متفاوت این ابزار استفاده می

و حداقل امتیاز،  133امتیاز کسب شده برای هر حیطه یا خرده مقیاس، 

باشد که نمرات باال داللت بر سالمتی و کیفیت زندگی بهتر و صفر می

 .[23]ر سالمتی و کیفیت زندگی ضعیف دارند نمرات پایین داللت ب

در  SF36روایی پرسشنامه فارسی سالمتی و کیفیت زندگی 

 54/3های منتظری و فرهادی به ترتیب با ضرایب همبستگی پژوهش

پایایی . [32-33]مورد تأیید قرار گرفته است  12/3تا  85/3و  35/3تا 

مطالعه منتظری به روش همخوانی داخلی و با این پرسشنامه نیز در 

. [33]مورد تأیید قرار گرفته است  33/3تا  11/3ضریب آلفای کرونباخ 

اطالعات پس از جمع آوری کدگذاری شده و با استفاده از نرم افزار 

SPSS 16 های آماری توصیفی و تحلیلی شامل فراوانی، و آزمون

ن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین، آنالیز واریانس و م

در نظر گرفته شد.  35/3ها سطح معنا داری برای تمامی آزمون

مالحظات اخالقی در این مطالعه شامل کسب رضایت کتبی از 

های پژوهش قبل از شروع نمونه گیری، توضیح کافی مبنی بر نمونه

ای هر مرحلهمحرمانه بودن اطالعات و مجاز بودن خروج از مطالعه در 

 از مطالعه بود.

 هایافته

±  51/5 هااطالعات به دست آمده نشان داد میانگین سن مادربزرگ

درصد درآمد  82/81درصد متأهل بودند. همچنین  51/15 و بود 31/53

بر اساس نتایج آزمون من باالی یک میلیون تومان در ماه داشتند. 

ها، سن و جنس ربزرگهای مورد مطالعه از نظر سن مادویتنی، گروه

 33/11میانگین ساعات مراقبت از نوه در گروه مراقب نوه همگن بودند. 

درصد آنان از یک نوه،  5/12های مراقب، بود. از بین مادربزرگ ±5/25 

کردند و درصد آنها از سه نوه مراقبت می 35/5درصد از دو نوه و  5/21

مادربزرگ مادری بودند درصد  5/58درصد مادربزرگ پدری و  5/85

که آزمون کای اسکوئر تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان نداد 

(343/3=P.) های مراقب در نمره سالمت جسمی و روانی مادربزرگ

 های غیرمراقب تفاوت معنی داری داشتمقایسه با مادربزرگ

(331/3 > P( ) با توجه به اینکه حیطه1جدول .)ای بعد جسمی )درد ه

بدن، تندرستی جسمی، عملکرد بدنی، تندرستی عمومی( در 

های مراقب و غیر مراقب دارای توزیع نرمال نبود از آزمون مادربزرگ

به جز حیطه درد بدن که در  من ویتنی استفاده شد که بر اساس آن

های غیرمراقب تفاوت های مراقب در مقایسه با مادربزرگمادربزرگ

ها، تفاوت معناداری داشتند (، سایر حیطهP=331/3ی نداشت )معنادار

(331/3 > P( )2ول جد.) 

 

 های مراقب و غیر مراقبمادربزرگمقایسه نمرات بعد روان و بعد جسمی  :0جدول 

 ویتنیآزمون من  میانگین±  انحراف معیار هاگروه بندی مادربزرگ

 P < 331/3  بعد روانی

  32/41 ± 12/3 مادر بزرگ مراقب

  2/13 ±  81/18 مادر بزرگ غیر مراقب

 P < 331/3  بعد جسمی

  13/13 ±  33/4 مادر بزرگ مراقب

  58/52 ±  41/13 مادر بزرگ غیر مراقب

بحث

نتایج پژوهش حاضر که با هدف بررسی سالمت جسمی و روانی 

های مراقبت کننده از نوه انجام شد، نشان داد که مادربزرگ

کردند نسبت به هایی که از نوه خود مراقبت میمادربزرگ

در  های غیر مراقب سالمت جسمی و روانی باالتری داشتند.مادربزرگ

در تایوان با ابزار مشابه  2333که توسط لو و لئو در سال ای مطالعه

انجام شد، سالمت جسمی و روانی مراقبان نسبت به غیر مراقبان تفاوت 

توان دلیل این امر را با تعداد نمونه که می ،[25] معنی داری نداشت

های فرهنگی در جوامع مورد بررسی، مرتبط تفاوتکم در مطالعه فوق و 

 .[21, 21] دانست

( بیشترین کاهش در نمرات جسمی 2313در مطالعه بارنز و همکاران )

هایی که نمره ها مرتبط بود و مادربزرگو روانی با افسردگی مادربزرگ

 [24] پایینی کسب کرده بودند به اختالل افسردگی مبتال بودند

درحالیکه در مطالعه ما افرادی که به اختالل افسردگی مبتال بودند وارد 

مطالعه نشدند. در مطالعه ما حیطه تندرستی جسمی و درد بدنی 

ر ای دکمترین نمره را به خود اختصاص داده است مشابه چنین نتیجه

( نیز وجود داشته است. همچنین در 2313پژوهش بارنز و همکاران )

( همانند پژوهش ما، حیطه تندرستی جسمی 2333و )پژوهش لو و لئ

کمترین نمره را داشته است اما برخالف نتایج ما، حیطه درد بدنی نمره 

های فرهنگی ها، تفاوت. یکی از دالیل این تناقض[25] باال داشته است

باشد. در هر دو این های رفتاری در مقابل درد میآن بر واکنش و تأثیر

مطالعه همانند مطالعه ما بعد جسمی نسبت به بعد روانی نمره کمتری 

توان به کهولت سن و مشکالت جسمی داشته است که این امر را می

 آید مرتبط دانست.که با افزایش سن بوجود می

ت به غیرمراقبان در هر دو بعد های مراقب نسبدر مطالعه ما مادربزرگ

جسمی و روانی از سالمتی باالتری برخوردار بودند. نتایج حاصل از 

ها همانند نتایج پژوهش ما ارتباط مثبت بین نگهداری از برخی پژوهش

در مطالعه  .[38, 33, 21, 11, 15, 5] نوه و سالمتی را نشان داده است

ساعت در هفته، بوده است که بر  25ما میانگین ساعت مراقبت از نوه 

ها نداشته است و اساس نتایج تأثیر منفی بر سالمت مادربزرگ

های مراقب سالمت جسمی و روانی باالتری نسبت به مادربزرگ
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که  هاییه چنین نتایجی در یکی از پژوهشاند. مشابغیرمراقبان داشته

در اروپا انجام شد، بدست آمد و مشخص گردید که مراقبت وسیع 

و محدود، از نوه تأثیر  ساعت در هفته( 15)مراقبت روزانه یا حداقل 

منفی بر سالمت پدربزرگ و مادربزرگ ندارد و برای سالمتی روانی و 

ش دهی بهتر از سالمتی باشد و با خود گزارجسمی آنها سودمند می

است. همچنین ارتباط معنی داری بین مراقبت از نوه و عالئم مرتبط 

های روزانه زندگی دیده نشد و شواهد افسردگی یا ناتوانی در فعالیت

کردند، احتمال ها نگهداری نمیمحدودی نشان داد کسانی که از نوه

 .[15]بیشتری داشت که سالمتی ضعیف را گزارش کنند 

 

 های مراقب و غیرمراقبهای مختلف سالمتی در مادربزرگمقایسه نمرات حیطه :2جدول 

 آزمون من ویتنی میانگین ±انحراف معیار  هاگروه بندی مادربزرگ

 P < 331/3  عملکرد اجتماعی

  11/31 ± 11/15 مادربزرگ مراقب

  48/43 ± 24/23 مادربزرگ غیر مراقب

 P < 331/3  انرژی حیاتی

  43 ± 23/11 مادربزرگ مراقب

  11/11 ± 18/15 مادربزرگ غیر مراقب

 P < 331/3  سالمت روان

  1/48±  5/11 مادربزرگ مراقب

  31/11 ± 25/13 مادربزرگ غیر مراقب

 P < 331/3  مشکالت روانی

  82/35 ± 51/13 مراقبمادربزرگ 

  28/48 ± 14/13 مادربزرگ غیر مراقب

 P=  331/3  درد بدن

  13/83 ±  31/13 مادربزرگ مراقب

  32/81 ±  28/12 مادربزرگ غیر مراقب

 P < 331/3  تندرستی جسمی

  33/88 ±  24/13 مادربزرگ مراقب

  48/33 ±  13/14 مادربزرگ غیر مراقب

 P < 331/3  عملکرد بدنی

  83/44 ±  34/11 مادربزرگ مراقب

  15/15 ±  32/28 مادربزرگ غیر مراقب

 P < 331/3  تندرستی عمومی

  1/14 ± 34/13 مادربزرگ مراقب

  18/13 ± 33/11 مادربزرگ غیر مراقب

نتایج حاصل از پژوهش دیگری که در اروپا انجام شد نیز با نتایج پژوهش 

های مراقب نسبت ما همخوانی داشت به نحوی که مادربزرگ و پدربزرگ

 .[21]به غیرمراقبان کیفیت زندگی باالتری داشتند 

های انجام شده اگرچه نتایج حاصل از پژوهش ما مشابه برخی پژوهش

هایی که اغلب در آمریکا با استفاده از پژوهشباشد ولی در اروپا می

ها تحقیقات سالمت و بازنشستگی و یا مطالعات ملی در زمینه خانواده

بزرگ پدرانجام شده بیانگر ارتباط منفی میان نگهداری نوه و سالمتی 

هایی که باشد. بخصوص پدربزرگ و مادربزرگمی و مادربزرگ مراقب

کنند و یا با آنها در یک مکان زندگی یبصورت مستمر از نوه نگهداری م

، کنندساعت در هفته و یا بیشتر از نوه خود مراقبت می 15کنند و می

های خود بوده و یا در مقایسه با آنهایی که به میزان کمتری مراقب نوه

های خود را برعهده نداشتند بیشتر دچار مشکالت اصالً مراقبت از نوه

 .[35, 21, 28, 5]ی بیشتری داشتند سالمتی شده و عالئم افسردگ

برخالف پژوهش ما که مراقبت از نوه با نمرات باالتری در بعد روانی 

بیانگر ارتباط بین  آمریکاها در برخی از پژوهشباشد، مرتبط می

 .[31-35, 28]افسردگی و مراقبت از نوه هستند 

ه هوگس و همکاران در یک پژوهش طوالنی مدت بیان کردند ک

های هایی که بدون والدین مسولیت مراقبت از نوهپدربزرگ و مادربزرگ

خود را به عهده دارند احتمال بیشتری دارد که تغییرات منفی در 

رفتارهای بهداشتی و افسردگی را تجربه کنند. ولی مشابه مطالعه ما 

هایی که مراقبت روزانه از نوه را شروع کرده و یا ادامه داده مادربزرگ

متی کردند، وضعیت سالدند، نسبت به کسانی که مراقبتی ارائه نمیبو

 .[11, 5]بهتری داشتند 

 گیرینتیجه

د کردنهایی که از نوه خود مراقبت میبنابر آنچه بدست آمد مادربزرگ

های باالتری داشتند. در واقع انجام مراقبتسالمت جسمی و روانی 

ها همراه است. بنابراین روزانه از نوه با افزایش فعالیت جسمی مادربزرگ

 ها تأثیر مثبتتواند بر عملکرد جسمی و روانی آنهمانند یک ورزش می

داشته باشد همچنین گذراندن وقت با نوه باعث شادابی شده و اثرات 

ها خواهد داشت بنابراین با تشویق  مثبتی بر روحیه مادربزگ

توان سالمتی آنان را ارتقا داد. به دلیل ها به مراقبت از نوه میمادربزرگ

شرایط خاص پژوهش، کنترل دقیق بعضی متغیرها خارج از توان 

 شود.پژوهشگر بود، که به عنوان محدودیت پژوهش تلقی می

 یالت و در بعضیعدم اطمینان از جواب سؤاالت، پایین بودن سطح تحص

های سالمند از جمله موارد ضعف شنوایی و ضعف جسمانی مادربزرگ

ها از طریق مصاحبه های پژوهش بود که با جمع آوری دادهمحدودیت
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و در صورت لزوم در طی چند جلسه، تا حدودی مرتفع گردید. اگرچه 

ها ارتباط در مطالعه حاضر بین مراقبت از نوه و سالمتی مادربزرگ

باشد تا تی دیده شده است، اما به مطالعات کیفی نیاز میمثب

های علی و معلولی که توصیفی از چنین رابطه مثبتی ارائه مکانیسم

کنند، شناسایی شوند. همچنین توجه بیشتری را باید به عوامل می

های مرتبط با نگهداری از کودک معطوف داشت چرا که مادربزرگ

ع اقتصادی بهتر به احتمال بیشتری از تر و دارای وضتر، سالمجوان

کنند به ویژه وقتی که تعهدات متعارضی نظیر های خود نگهداری مینوه

 استخدام وجود نداشته باشد.

تواند با فراهم کردن اطالعات برای مسولین نتایج مطالعه حاضر می

جهت برنامه ریزی مؤثر برای افزایش ارتباط و تعامل بین سالمندان و 

در خانواده و بهبود شرایط و کیفیت زندگی سالمندان مفید کودکان 

 نمایند.، پیشنهاد میواقع شود

 سپاسگزاری

این مقاله حاصل پایان نامه دوره کارشناسی ارشد سالمندی در دانشکده 

باشد. بدین وسیله از می 1331پرستاری و مامایی بجنورد در سال 

هایی که در این مادربزرگزحمات و همکاری کلیه مسولین دانشگاه و 

اند کمال تشکر را داشته و سالمتی پژوهش با پژوهشگران همکاری کرده

کد اخالق به  و توفیق روز افزون آنها را از خداوند متعال خواستاریم.

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  IR.nkums.REC.1395.34شماره 

 گردید. پزشکی خراسان شمالی قبل از اجرا توسط پژوهشگر کسب

 تضاد منافع

 تضاد منافع در نویسندگان وجود ندارد.
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