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1. प्रस्तधवनध: 

िृद्ध आवि प्रौढ असे शब्द ऐकल्यािर आपल्या मनात सिवसामान्य पिे अशी प्रवतमा येते वक, जबाबदारी, स्थर्थरता, क्षमा 

वशलता आवि अनारोग्य. आपि िृद्धांना नेहमी असे पाहतो वक, ते जीिनात अशा अिथरे्थत येतात वक ते दुसऱ्यािर अिलंबून असतात. 

जेव्हा आपि आपल्या समाजात लोकसंख्या पाहतो तर सध्या प्रौढ जास्त वदसतात. परंतु िृद्धाची संख्या पवहली तर असे लक्षात येते 

वक 2025 पयंत सिावत जास्त िृद्ध भारतात असतील. कारि आज असलेले प्रौढ उद्या िृद्ध होिारच आहे त्यामुळे आजची स्स्तती जरी 

प्रौढांची असेल भविष्य िृद्धांच्या हातात राहील काय असे िाटते आहे. 

1.1 वृद्त्व:  

िृद्धत्वाचा कालखंड साधारि पिे ियाच्या ६० िर्ांपासून सुरु होतो. या अिथरे्थमधे्य बहुतेक व्यक्ीनंी त्यांचे काम गमािलेले 

असते कारि ते वियाशील नोकरीतून वनिृत्त झालेले असतात. त्यांना त्यांच्या शारीररक आवि मानवसक आरोग्य खालािलेले वदसत 

असते. आपल्या समाजात िृद्ध व्यक्ी म्हिजे कमी कायवशील, भौवतक ऱ्हास, संकुवचत मन आवि धमावला बांधलेली अशी समजली 

जाते. 

िृद्ध व्यक्ीचं्या सामावजक कल्यािाची समस्या आधुवनक समाज घडत असलेल्या बदलांमधून आवि प्रामुख्याने लोकसंख्या 

िृस्दं्धगततेच्या िाढत्या प्रिृत्तीतून उद्भिली. श्रवमक बाजार, रोजगार आवि उत्पन्नाचे बाजार, तसेच ग्राहक बाजार, तसेच सामावजक 

वनधी, राष्ट्र ीय धोरि, कायदा, पायाभूत सुविधा, सामावजक संबंध आवि इतर घटक यासारख्या प्रिाल्यांसह जगभरातील देशांच्या 

सामावजक-आवर्थवक प्रिालीिर याचा उल्लेख केला आहे. ियोिृद्ध लोक आता महत्त्वाचे आवर्थवक आवि राजकीय एजंट्सची स्थर्थती 

घेत आहेत ज्ांचे वहतसंबंध, प्राधाने्य आवि वनिवय केिळ त्यांचे स्वत: चे जीिनच नवे्ह तर संपूिव जागवतक अर्थवव्यिथरे्थच्या विकासाची 

संभािना देखील पररभावर्त करतात. आधुवनक संशोधन विकासातील आिखी एक महत्वाची प्रिृत्ती म्हिजे बहुतेक हेतुपूिव 

अर्थवव्यिथर्था आवि समाज विकास संकेतकांना व्यस्क्परक अपेक्षा आवि प्राधान्य म्हिून अभ्यास करीत नाही, ज्ायोगे त्या विर्यातील 

िृत्तीचा प्रत्यय देऊन िास्तविकतेबद्दल अवधक व्यापक दृष्ट्ीकोन प्राप्त करण्यास अनुमती वमळते. ििवन केलेले दृष्ट्ीकोन पारंपाररक 

िैज्ञावनक संशोधनास महत्त्वपूिव करते परंतु हे केिळ जगभरातीलच नवे्ह तर मनुष्यांच्या स्थर्थतीिर अंदाज देण्यास सक्षम करते. िृद्ध 

व्यक्ीचंी काळजी त्यांच्या आरोग्याशी वनगवडत आहे. एखाद्या व्यक्ीच्या स्वत: च्या आरोग्याबद्दलचा दृवष्ट्कोन सामावजक कारिामुळे 

अनेक कारिांमुळे होतो. िृद्ध होिे, लोकांचे आरोग्य वबघडते आवि उच्च पातळीिर बरे राहिे आवि आरोग्याची काळजी घेिे अवधक 

कठीि होते. फी-आधाररत िैद्यकीय सेिांची संख्या िाढवििे आवि त्यांच्या स्वत: च्या आरोग्याची काळजी घेऊन आवि त्यांच्या 

गोषवधरध: प्रसु्तत संशोधनाचा उदे्दश हा िृद्धांच्या खुशालीचा अभ्यास करिे आहे. यातील गृहीतक हे िृद्ध मवहलांपेक्षा सामान्य 

खुशाली िृद्ध पुरुर्ामधे्य जास्त वदसून येईल. प्रसु्तत संशोधनासाठी औरंगाबाद शहरातील एकूि नमुना १०० िृद्ध पुरुर् इ मवहला 

घेण्यात आल्या. यामधे्य ५० िृद्ध पुरुर् ि ५० िृद्ध मवहलांची वनिड करण्यात आली. हा नमुना घेण्यासाठी हेतुपूिव नमुना चयन 

पद्धतीचा िापर करण्यात आला आहे. यांना डॉ संतोर् के िमाव आवि अवमत िमाव यांची सामान्य खुशाली मापन वदली. प्राप्त 

प्रदत्ताच्या विश्लेर्िासाठी t चाचिीचा उपयोग केला. वमळालेले वनष्कर्व पुढील प्रमािे िृद्ध मवहलापेक्षा सामान्य खुशाली िृद्ध 

पुरुर्चा जास्त वदसून आला. 

सांशोधनधत वधपरलेल्यध महत्वधच्यध सांकल्पनध: िृद्ध पुरुर्, िृद्ध मवहला, सामान्य खुशाली मापिी. 
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आरोग्याबद्दलचा त्यांचा दृष्ट्ीकोन बदलण्यासाठी विनामूल्य िैद्यकीय उपचार शक्ी कमी करिे. रवशयन पस्िक ओवपवनयन ररसचव 

सेंटरच्या "डि्यूसीआयओएम" च्या म्हिण्यानुसार 2012 मधे्य 32% आजारांमुळे डॉक्टरांना संबोवधत करिायाव लोकांच्या संखे्यत 

घट झाली आहे ि 2014 च्या िर्ावत 25% पयंत कमी झाले आहे. 32% रवशयन स्व-और्धोपचार करतात. 

2. पूवव सांशोधन सधवहत्य: 

1) सायरेन, अनु,. वलआसा(2009) िृद्धत्वात गवतशीलता आवि खुशाली, यानी कें वित गट सामग्रीचा िापर करून या अभ्यासात 

िृद्धत्वात स्वतंत्र गवतशीलता आवि िैयस्क्क कल्याि कसे जोडले गेले ते शोधून काढण्यात आले आवि िररष्ठतांनी 

हालचालीबंद्दल बोलण्याविर्यी आवि िय-संबंवधत हालचालीशी जुळिून घेतल्याचा तपास करुन गवतशीलतेचे कोिते 

घटक समाधानी आहेत याची तपासिी केली. वनबंध तेरे्थ वतन मुख्य पररिाम होते. प्रर्थम, चळिळीचे भौवतक पैलू या चचेत 

एक मजबूत संदभव होते. दुसरी गोष्ट् म्हिजे, स्वतंत्र गवतशीलता रोजच्या जीिनातील सराि आवि स्वतः च्या िैयस्क्क 

जीिनशैली करण्याच्या पद्धतीसंोबत घवनष्ठपिे बद्ध होती. वतसरे, स्वतंत्र हालचालीतील अडर्थळे मानवसक आवि तांवत्रक 

मुदतीच्या दोन्ही बाजंूनी पार पाडिे आिश्यक होते.  

2) नूररया जी,. ओल्गा एम,. राकेल एम,. रॉवडर गो जे,. गोझंालेझ-जी, सारा एम (2008)संशोधनाचे धे्यय सॅ्पवनश िृद्धांच्या 

तपासिीचे होते की शारीररक वियाकलाप आवि शारीररक कायवप्रिाली चांगल्याप्रकारे भािनांच्या संबंधात आहेत आवि 

चांगल्या, शारीररक वियाकलाप आवि शारीररक कायावच्या बाबतीत अिलंबन पातळी वनयंत्रक आहे का. नमुना उत्तर 

से्पनच्या 151 िृद्ध लोकांमधे्य (89 स्स्त्रया ि 62 पुरुर्, 60, 95 िरे् िय असलेले) सहकारी होते. सहभाग्यांनी जनसांस्ख्यकीय 

गुिधमांसह सिेक्षि पूिव केले आवि शारीररक वियाकलापांचे उपाय येल शारीररक वियाकलाप सिेक्षि, दैनंवदन 

जीिनातील िाद्य वियाकलाप आवि चांगल्याप्रकारे सॅ्पवनशमधील मानसोपचाररक से्कल से्कल. वफवजकल फंक्शनचे घटक 

िररष्ठ वफटनेस टेस्टने मोजले गेले. अपर आवि लोअर बॉडी सामर्थ्व, डायनॅवमक बॅलेन्स, एरोवबक सहनशक्ी, स्वत: ची 

साप्तावहक ऊजाव खचव आवि एकूि कायवकलाप एकूि िेळेस भौवतक आवि विर्यक कल्यािशी संबंवधत होते. समान वलंग 

आवि शारीररक वियाकलापांच्या स्वतंत्र व्यक्ीचं्या तुलनेत, प्रत्यक्ष विर्यातील सिव घटक महत्त्वपूिव विर्यांिर लक्षिीय 

होते. कमी सविय असुरवक्षत वकंिा स्वतंत्र व्यक्ीमंधे्य विर्यािर चांगले असण्यामधे्य महत्त्वपूिव फरक देखील वदसून आले. 

वनष्कर्ावनुसार, शारीररक कायव आवि शारीररक विया चांगल्याप्रकारे संबंवधत आहेत आवि पररिाम अिलंबून असलेल्या 

विर्यातील शारीररक वियाकलापांच्या सकारात्मक कायावत्मक आवि मानवसक प्रभािांिर पररिाम देतात. 

3) मांडडी सॅ्टनले, जु्वलयन गाल (2003) कल्याि आवि िृद्ध लोक: सावहत्याचे पुनरािलोकन, जगातील बहुतेक देशांना 

त्यांच्या िृद्ध लोकांच्या संखे्यत िाढ होत आहे. लोक आता जास्त जगण्याची अपेक्षा करतात म्हिून, ते त्यांच्या िाढत्या िृद्ध 

ियात वनरंतर आरोग्य आवि कल्याि देखील शोधतात. व्यािसावयक वचवकत्सक त्यांच्या जुन्या क्लायंटसह कल्याि 

प्राप्तीच्या वदशेने काम करण्यासाठी गंुतलेले आहेत. तर्थावप, ियोिृद्ध लोकांसाठी कोिते चांगले कल्याि आहे याची त्यांच्या 

समजानुसार व्यािसावयक उपचार आवि संबंवधत जीरोन्टोलॉवजकल सावहत्यविर्यक चाचिी या परीक्षिासारखी वदसते. 

सावहत्य समीक्षामधून तीन महत्वाचे मुदे्द उद्भितातः  प्रर्थम, कल्यािची पररभार्ा सहसा मानली जाते वकंिा स्पष्ट्तेची 

कमतरता आहे आवि समान अटी, जसे की आनंद आवि जीिन समाधानी, यांचा एकमेकांशी िापर केला जातो; दुसरा, 

वनरवनराळ्या पैशाचा िापर करून संशोधनामधे्य मोजला गेला आहे, जो संकल्पनाची जवटलता घेिार नाही; आवि वतसरे 

म्हिजे िृद्ध व्यक्ीचे दृवष्ट्कोन बयावचदा आरोग्याच्या चचावत नाही. नैदावनक प्रभाि असे सुचविले जाते की व्यािसावयक 

वचवकत्सकांच्या कल्यािाची प्रगती पुढे जाण्याचा एक मागव म्हिजे िृद्ध लोक स्वत: ला समजािून घेतात वकंिा काय चांगले 

असल्याचे समजून घेतात. 

3. सांशोधन पध्दती: 

3.1 सांशोधन समस्यध: 

िृद्धांच्या मानवसक खुशालीचा अभ्यास करिे. 

3.2 सांशोधनधचे उविष्ट्ये: 

  िृद्धां मधील मानवसक खुशाली तपासिे. 
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3.3 सांशोधनधचे गृहीतक: 

िृद्ध मवहलांपेक्षा सामान्य खुशाली िृद्ध पुरुर्ामधे्य जास्त वदसून येईल. 

3.4 नमुनध: 

प्रसु्तत संशोधनासाठी औरंगाबाद शहरातील एकूि नमुना १०० िृद्ध पुरुर् ि मवहला घेण्यात आल्या. यामधे्य ५० िृद्ध पुरुर् 

ि ५० िृद्ध मवहलांची वनिड करण्यात आली. हा नमुना घेण्यासाठी हेतुपूिव नमुना चयन पद्धतीचा िापर करण्यात आला आहे. 

3.5 सांशोधन सधवहत्य: 

डॉ. संतोर् के. िमाव आवि अवमत िमाव यांची सामान्य खुशाली मापनी वदली. या चाचिीमधे्य २० विधाने आहेत. त्या 

विधानांसाठी हो ि नाही हे दोन पयावय आहे. या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी व्यक्ीला मागील एक मवहन्यापासून काय जािित आहे 

त्या प्रमािे उत्तर देण्याचे आहे. वह चाचिी सोडिण्यासाठी २० वमवनटे एिढा कालािधी देण्यात आला. 

3.6 पररवतवक: 

स्वतांत्र पररवतवक: 

                       वृद्:  १) िृद्ध पुरुर् 

२) िृद्ध मवहला 

परतांत्र पररवतवक: 

सामान्य खुशाली मापनी 

सधांख्यिकीय ववश्लेषण: 

प्राप्त प्रदत्ताच्या विश्लेर्िासाठी मध्यमान, प्रमाि विचलन, ि t चाचिीचा उपयोग करून सांखकीय विश्लेर्ि केले आहे. 

4. फवलतधांचे ववश्लेषण: 

वृद् पुरुष व वृद् मवहलध यधांचध सधांख्यिकीय मध्यमधन, प्रमधण ववचलन व ‘t’ चधचणी सधर्वकतध दशवववणधरध तक्तध 

क्र. ०१ 

 नमुनध मध्यमधन प्रमधण ववचलन t  मूल्य सधर्वकतध 

वृद् पुरुष ५० १५ ११.८९ १.४५ 0.01 

वृद् मवहलध ५० १४.८८ ९.५२ 

Df=98, Significant Level of 0.01-2.63, 0.05-1.98. 

आलेख क्र. ०१ 

वृद् पुरुष व वृद् मवहलध यधांचध सधांख्यिकीय मध्यमधन, प्रमधण ववचलन दशवववणधरध आलेख आलेख क्र. ०१ 
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िरील तक्ा ि.१ आवि आलेख ि. १ यामधे्य िृद्ध पुरुर्ांचे मध्यमान १५ ि प्रमाि विचलन ११.८९ आहे. तर िृद्ध मवहलांचे मध्यमान 

१४. ६८ ि प्रमाि विचलन ९.५२ आहे. त्यांचे प्राप्त t मूल्य= १.४५ इतके आले आहे. (०.०१-२.६३, ०.०५-१.९८). 

प्रसु्तत संशोधनामधे्य t चे मूल्य काढले असता आलेले t value = 1.45, df = 98 मूल्यापेक्षा table value at ०.०१-२.६३, 

०.०५-१.९८ वह आलेल्या मूल्यापेक्षा म्हिजे t= 1.45 P>0.01 & 0.01 level हे कावह जास्त फरक वदसून आला नावह. यािरून 

असे वदसून येते वक िृद्ध पुरुर् ि िृद्ध मवहला यांच्यामधील खुशाली वह कावह जास्त फरक वदसून आला नावह. म्हिून संशोधनासाठी 

मांडलेले गृहीतक " िृद्ध मवहलांपेक्षा सामान्य खुशाली िृद्ध पुरुर्ात जास्त वदसून येईल" हे गृहीतक वसद्ध होत नावह. कारि कुटंुबात 

दोघे वह िृद्ध एकमेकाना समजुन घेतात आवि िृद्धत्वाची कारिे पाहुन त्यािर समायोजन कारयाला लागतात तसेच आपि वह िृद्ध 

लोकांना जास्तीचा मान पान देता त्यांच्या खुशाली बद्दल विचार न करता त्यांना अनवभज्ञ ठरितो आवि त्यांच्या खऱ्या समसे्यकडे 

दुलव क्ष करतो परंतु त्यांना वह आपि मोठेपिाची मानपान वदल्यास आपल्या पररिारातील या मंडळीनंा आपल्या घरच्या बद्दल 

आदराची भािना वनमावि होऊन एक सुखी पररिारात आनंदाने जगता येईल. 

5. वनष्कषव: 

िृद्ध पुरुर्ापेक्षा सामान्य खुशाली िृद्ध कावह जास्त फरक वदसून आला नावह. 
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