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چکیده
مقدمــه :در حــال حاضــر نســبت جمعیــت ســالمند در ایــران بــا توجــه بــه كاهــش میــزان بــاروری و افزایــش امیــد زندگــی ،بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت .رفتارهــای
ارتقــاء دهنــده ســامت یکــی از معیارهــای عمــده تعییــن کننــده ســامت مــی باشــد کــه ایــن رفتارهــا در ســالمندان ،تاثیــر بالقــوه ای در پیــش بــرد ســامتی وکیفیــت زندگــی
آنــان داشــته .مطالعــه حاضــر بــه بررســی ارتبــاط بیــن رفتــار هــای ارتقــاء دهنــده ســامتبا کیفیــت زندگــی در ســالمندان شــهر اوز پرداخــت.
روش کار :مطالعــه حاضــر بــه صــورت مقطعــی بــر روی  ۱۱۵نفــر از افــراد بــاالی  ۶۰ســال شــهر اوز انجــام گرفــت .روش نمونــه گیــری در ایــن مطالعــه از نــوع چنــد مرحلــه
ای بــود .اطالعــات توســط فــرم کوتــاه پرســش نامــه کیفیــت زندگــی( )SF12و چــک لیســت رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت جمــع آوری گردیــد و ســپس داده هــا توســط
نــرم افــزار SPSSمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .ســطح معنــی داری آزمونهــای آمــاری ۰. ۰۵در نظــر گرفتــه شــد.
نتایــج :ر اســاس نتیجــه مطالعــه حاضــر کــه بــر روی  ۵۴نفــر(  )%۴۷مــرد و  ۶۱نفــر( )%۵۳زن انجــام گرفــت ،میانگیــن نمــره کیفیــت زندگــی در افــراد مــورد مطالعــه
 ۳۴.۲۳±۸.۲۴محاســبه گردیــد ،رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت هماننــد مصــرف غــذای کــم نمــک ( ،)p=0.001مصــرف میــوه و ســبزیجات ( )p=0.03و مصــرف غــذای کــم
چــرب ( )p=0.05بطــور معنــی داری بــا افزایــش کیفیــت زندگــی ســالمندان همــراه بودنــد.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر و ارتبــاط معنــی دار رفتارهــای ارتقــا دهنــده ســامت از جملــه مصــرف غــذای کــم نمــک ،مصــرف میــوه و ســبزیجات و
مصــرف غــذای کــم چــرب بــا کیفیــت زندگــی ســالمندان و اهمیــت بالقــوه ی ارتقــاء کیفیــت زندگــی ســالمندان الزم اســت تمهیــدات الزم در زمینــه بررســی و ارتقــاء رژیــم
غذایــی ســالم جهــت ارتقــاء کیفیــت زندگــی ایــن افــراد انجــام گیــرد.
واژگان کلیدی :سالمندی ،کیفیت زندگی ،رفتار های ارتقاء دهنده سالمت
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مقدمه
ســامتی و کیفیــت زندگــی و همچنیــن کاهــش هزینــه هــای مراقبــت
هــای بهداشــتی مــی باشــد .همچنیــن کیفیــت زندگــی بــه عنــوان
هــدف کلیــدی بــرای ارتقــاء ســامت در افــراد مســن در نظــر گرفتــه
مــی شــود ( .)۵و از آنجــا كــه افزایــش قابــل توجــه درصــد ســالمندان
جامعــه پیامدهــای اقتصــادی مهمــی بــرای سیســتم بهداشــت و درمانبه
جــای مــی گــذارد ،افزایــش بــازده زندگــی و بهبــود كیفیــت زندگــی از
اهــداف اولیــه ســازمان بهداشــتی و ازشــعارات پرســنل بهداشــتی در
ســال  ۲۰۱۰مــی باشــد (.)۱۰

در حــال حاضــر جمعیــت جهــان در حــال پیــر شــدن اســت ( .)۱در
ایــران نیــز نســبت جمعیــت ســالمندان بــا توجــه بــه كاهــش میــزان
تولــد و افزایــش طــول عمــر ،بــه ســرعت در حــال افزایــش مــی باشــد
(. )۲بــه طــوری کــه طــی ســی ســال گذشــته جمعیــت ســالمندان
ایــران بــه دو برابــر افزایــش یافتــه و در حــال حاضــر حــدود % ۷.۸
کل جمعیــت کشــور را افــراد  ۶۰ســال و باالتــر تشــکیل مــی دهنــد
همچنیــن پیــش بینــی مــی شــود جمعیــت ســالمندان ایــران در ســال
 ۲۰۲۵بــه  %۱۱.۳و در ســال  ۲۰۵۰بــه  %۳۱کل جمعیــت کشــور
خواهــد رســید ( .)۳در سرشــماری ســال ۱۳۸۵حــدود  % ۷.۳جمعیــت کیفیــت زندگــی یکــی از مهمتریــن مســایل عصــر امــروز در مراقبــت
بــاالی  ۶۰ســال و در ســال ۱۳۹۰جمعیــت ســالمندان  % ۸.۰۲جمعیت ســامتی اســت و یکــی از بزرگتریــن اهــداف بهداشــتی بــرای بــاال بردن
کشــور را تشــکیل داده اســت (.)۴
ســامت افــراد مــی باشــد کــه در ســالهای اخیــر از مهمتریــن عوامــل
افزایــش شــمار ســالمندان احتمــاالً بــا افزایــش فراگیــر میــزان ناتوانــی مؤثــر در زندگــی افــراد بــه خصــوص ســالمندان و افــراد ناتــوان شــناخته
هــا و بیمــاری هــا همــراه مــی باشــد كــه تاثیــرات بالقــوه ای بــر هزینــه شــده اســت ( .)۱۱کیفیــت زندگــی یــک مفهــوم چندبعــدی اســت کــه
تمامــی ابعــاد آن وابســته بــه یکدیگــر مــی باشــند (.)۱۲
هــای درمانــی و بهداشــت عمومــی مــی توانــد داشــته باشــد (.)۲
طبــق مطالعــات انجــام گرفتــه بــه منظــور بررســی کیفیــت زندگــی
ســالمندان نشــان داده شــد کــه ســالمندان از کیفیــت زندگــی
مطلوبــی برخــوردار نبــوده ( .)۱۳،۱۱همچنیــن رفتــار هــای ارتقــاء
دهنــده ســامت در ســالمندان از ســطح پایینــی برخــوردار مــی باشــد
(.)۱۴،۵

بــا افزایــش ســن افــراد ،رفتــار هــای ارتقــاء دهنــده ســامت اهمیــت
بیشــتری پیــدا مــی کنــد ( .)۵و در حــال حاضــر مســئله ارتقای ســامت
افــراد مســن و فعــال مانــدن آن هــا در ســنین بــاال دارای اهمیــت ویــژه
ای مــی باشــد و بــا در نظــر داشــتن نیازهــای خــاص دوران ســالمندی،
توجــه بــه رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت و كیفیــت زندگــی در
ســالمندان بســیار حائــز اهمیــت اســت كــه عمدت ـاً از آن غفلــت مــی بــه همــان انــدازه كــه جمعیــت ســالمندان رشــد مــی نمایــد و امیــد بــه
شــود (.)۲
زندگــی افزایــش مــی یابــد ،بایســتی سیاســتهای پیشــگیرانه و درمانــی
رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت وســیله ای برای رفــاه و خوشــکوفایی بــه ســوی حفــظ و ارتقــای ســطح ســامت جمعیــت ســالمندان معطوف
مــی باشــد و ایــن رفتارهــا جلوگیــری از بیمــاری هــا ،کاهــش عــوارض گــردد و فاكتورهــای تهدیــد كننــده و محافظــت كننــده ســامت در
و بهبــود کیفیــت زندگــی و کاهــش هزیتــه هــای درمانــی را بــه همــراه زندگــی آنــان تشــخیص داده شــود ( .)۱۵امــا مطالعــات نشــان مــی
دارد ( . )۶از معیارهــای عمــده تعییــن کننــده ســامت ،رفتارهــای ارتقاء دهــد كــه كیفیــت زندگــی ســالمندان چنــدان مــورد توجــه مســئوالن
دهنــده ســامت مــی باشــد و همچنیــن ایــن رفتارهــا بــه عنــوان عوامل قــرار نگرفتــه اســت (.)۱۶،۷
زمینــه ای در عــدم ابتــا بــه بســیاری از بیماریهــا شــناخته شــده اســت
و ارتقــاء ســامت و پیشــگیری از بیماریهــا مســتقیماً بــا ایــن رفتارهــا در
ارتبــاط مــی باشــند ( .)۸،۷کــه ایــن رفتارهــا در ســالمندان مــی توانــد
نقــش بســزایی در پیــش بــرد ســامتی وکیفیــت زندگــی آنــان داشــته و
بــه همچنیــن کاهــش هزینــه هــای مربــوط سیســتم بهداشــت و درمــان
را بــه همــراه داشــته باشــد (.)۸،۷،۵

ســبک زندگــی یــا رفتــار هــای ارتقــاء دهنــده ســامت از آن جهــت
كــه روی كیفیــت زندگــی و پیــش گیــری از بیمــاری هــا مؤثــر هســتند
دارای اهمیــت مــی باشــد .بــه طــوری کــه  ۵۳درصــد از علــل مــرگ
ومیــر افــراد بــا ســبك زندگــی آن هــا در ارتبــاط مــی باشــد (.)۹
مطالعــات نشــان دادنــد رفتــار هــای ارتقــاء دهنــده ســامتی کــه بــر

بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون مطالعــه ای در زمینــه کیفیــت زندگــی
ســالمندان و عوامــل مرتبــط بــا آن در شــهر اوز انجــام نگرفتــه اســت،
مطالعــه حاضــر مــی توانــد بــا شناســایی برخــی عوامــل مرتبــط و نقــش
رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت بــر کیفیــت زندگــی ،گام مهمــی
در جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی ایــن قشــر از جامعــه بــردارد و
راهکارهــای مناســبی در ایــن زمینــه ارائــه دهــد .لــذا مطالعــه حاضــر
بــا هــدف تعییــن ارتبــاط بیــن رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت و
كیفیــت زندگــی ســالمندان شــهر اوز انجــام گرفــت.

روی ســالمندان ارائــه مــی شــود عامــل بالقــوه ای بــرای بهبــود وضعیــت
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روش کار
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه ی مقطعــی مــی باشــد کــه بــا هــدف
بررســی تاثیــر رفتــار هــای ارتقــا دهنــده ســامت بــر روی کیفیــت
زندگــی ســالمندان انجــام گرفتــه اســت.افراد مــورد مطالعــه شــامل 115
نفــر از افــراد  60ســال و باالترشــهر اوز مــی باشــد كــه از نظــر ذهنــی
هوشــیار بــوده و قــادر بــه پاســخگویی بــه ســواالت پژوهش بودنــد.روش
نمونــه گیــری در مطالعــه حاضــر از نــوع چنــد مرحلــه ای مــی باشــد
کــه در ابتــدا شــهر بــا مشــورت ســاکنین شــهر بــه ســه محلــه تقســیم
گردیــدو ســپس در هــر محلــه ،اماكــن عمومــی و منــازل بــه تفکیــک
مشــخص شــد و در انتهــا از هــر محلــه مســجد ،پــارک و مرکزخریــد بــه
عنــوان محــل هــای نمونــه گیــری انتخــاب شــدند .ســپس بــا حضــور
پژوهشــگر در ایــن اماکــن ،از افــراد واجــد شــرایط (افــراد بــاالی 60
ســال و نداشــتن معلولیــت جســمی) در صــورت ابــراز رضایــت شــفاهی
پرسشــگری انجــام گرفــت.
همچنیــن بــه منظــور انتخــاب نمونــه هــا از منــازل ،بــا اســتفاده از
پرونــده هــای بهداشــتی ســالمندان درمراکــز بهداشــت شــهر اوز،
آدرس واحدهــای مــورد پژوهــش بدســت آمــد .و بــا مراجعــه حضــوری
پرسشــگران آمــوزش دیــده بــه درب منــازل و پــس از موافقــت شــفاهی
افــراد مــورد پژوهــش مصاحبــه حضــوری انجــام گرفــت.

گذشــته) و تزریــق واكســن آنفلوآنــزا (در یكســال گذشــته) بــود کــه بــه
ســواالت ایــن پرسشــنامه بــه صــورت بلــه و خیــر پاســخ داده شــد .بــه
جوابهــای «بلــی» امتیــاز 1و جوابهــای «خیــر» امتیــاز صفــر داده شــد.
پرسشــنامه چهــارم ،پرسشــنامه مربــوط بــه فعالیت هــای روزانــه زندگی
بــود کــه از دو بخــش ســواالت مربــوط بــه ( ADLفعالیتهــای روزمــره
زندگــی) و ( IADLفعالیتهــای کار کــردن بــا ابــزار در زندگــی روزمــره)
تشــکیل شــده بــود .فعالیتهــای روزمــره زندگــی شــامل :غــذا خــوردن،
پوشــیدن و درآوردن لبــاس ،راه رفتــن ،انجــام دادن کارهــای مربــوط
بــه وضعیــت ظاهــر ،حمــام کــردن یــا دوش گرفتــن ،بــه تخــت یــا
رختخــواب رفتــن و بیــرون آمــدن و دستشــویی رفتــن بودنــد و فعالیــت
هــای ابــزاری زندگــی شــامل :اســتفاده کــردن از تلفــن ،طــی كــردن
مســافتهای نســبتاً طوالنــی بــا وســایل نقلیــه ،خریــد مــواد غذایــی و
پوشــاک ،آمــاده کــردن غــذا ،انجــام کارهــای منــزل ،شســتن لباســهای
شــخصی ،انجــام دادن تعمیــرات جزئــی منــزل ،مصــرف کــردن دارو و
کنتــرل دخــل و خــرج بودنــد کــه بــا گزینــه هــای «بــدون کمــک»« ،بــا
کمــی کمــک» و «قــادر بــه انجــام آن نیســتم» پاســخ داده شــدند .پــس
از نمــره گــذاری بــه ســواالت پرسشــنامه ،نمــره كل از جمــع نمــرات
مربــوط بــه ســواالت محاســبه گردیــد .روایــی و پایایــی ایــن ابزارهــا در
مطالعــه حبیبــی ســوال و همــکاران مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت
کــه جهــت بررســی روایــی ابــزار روایــی محتــوا و جهــت بررســی پایایــی
روش آزمــون مجــدد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت (.)7()r=0.09

ابــزار جمــع آوری داده هــا در ایــن مطالعــه یــک پرســش نامــه
چهــار قســمتی بــود کــه بخــش اول پرسشــنامه مربوطــه بــه ســواالت
دموگرافیــک بــوده و بخــش دوم فــرم کوتــاه پرسشــنامه کیفیــت
زندگــی ( )SF12بــود .کــه ایــن پرسشــنامه ،كیفیــت زندگــی را از پــس از جمــع آوری اطالعــات ،داده هــا توســط نــرم افــزار SPSS20
نظــر عملكــرد جســمی ،عملكــرد روحــی ،درد جســمی ،نشــاط ،نیــروی و بــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاری تــی تســت ،ضریــب همبســتگی
حیاتــی ،ســامت روان ،عملكــرد اجتماعــی و درك كلــی از ســامت و آنــوا و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .ســطح معنــی داری
مــورد ســنجش قــرار مــی دهــد و ســواالت بــا مقیــاس چنــد گزینــه ای آزمونهــای آمــاری  0.۰۵در نظــر گرفتــه شــد.
لیكــرت مــورد انــدازه گیــری قــرار مــی گیرنــد .در  8ســوال پرسشــنامه
(ســواالت 9،7،6،5،4،3،2و )12نمــره  1نشــانگر بدتریــن وضعیــت
ممكــن و در  4ســوال دیگــر (ســواالت 10،8،1و )11نمــره  1نشــانگر
بهتریــن حالــت ممكــن بــود .بــه ایــن ترتیــب ،مقیــاس انــدازه گیــری
در  8ســوال بــا نمــره مربــوط بــه انــدازه گیــری كیفیــت زندگــی نمــره
گــذاری مســتقیم و در 4ســوال نمــره گــذاری معكــوس بــود .نمــره كل
از جمــع نمــرات مربــوط بــه ســواالت محاســبه شــده .قســمت ســوم
شــامل چــک لیســت رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت بــود کــه حــاوی
 10ســوال در مــورد عــدم مصــرف ســیگار ،عــدم مصــرف الــکل (در
حــال حاضــر) ،انجــام ورزش یــا پیــاده روی (حداقــل ســه بــار در هفتــه
و هــر بــار  20دقیقــه) ،مصــرف غــذای كــم نمــك ،مصــرف غــذای كــم
چــرب ،مصــرف ســبزی و میــوه تــازه ،مصــرف شــیر ،لبنیــات و غذاهــای
گوشــتی (بطــور معمــول) ،كنتــرل فشــار خــون (دریكســال گذشــته)،

نتایج

مطالعــه حاضــر بــرروی  ۱۱۵ســالمند انجــام گرفــت کــه  ۵۴نفــر( )%۴۷
مــرد و  ۶۱نفــر( )%۵۳زن بودنــد .میانگیــن ســن افــراد مــورد مطالعــه
 ۶۹±۸.۶۸بــود. .میانگیــن کیفیــت زندگــی در افــراد مــورد مطالعــه
 ۳۴.۲۳±۸.۲۴محاســبه گردیــد کــه ایــن میــزان در مــردان ۳۶±۸.۵۸
و در زنــان  ۳۲.۶±۷.۶۶بــود و ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــی
داری بــود .همچنیــن میانگیــن کیفیــت زندگــی بــر اســاس متغیــر هــای
ســطح تحصیــات ،وضعیــت تاهــل ،وضعیــت اقتصــادی و وضعیــت
ســامت فعلــی فــرد نیــز تفــاوت معنــی داری نشــان داد کــه ســالمندان
بــا ســطوح تحصیــات باالتــر ،ســالمندان متاهــل ،ســالمندانی کــه از
لحــاظ اقتصــادی مســتقل بــوده و همچنیــن ســالمندانی کــه وضعیــت
ســامت فعلــی خــود را بهتــر از همســاالن خــود گــزارش نمودنــد دارای
كنتــرل وضعیــت ســامت (انجــام انــواع آزمایشــات در یــك الــی دو ســال کیفیــت زندگــی یاالتــری بودنــد (جــدول .)۱
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میانگیــن رفتارهــای ارتقــا دهنــده ســامت در در افــراد مــورد بیــن جنــس ،ســطح تحصیــات و وضعیــت ناهــل بــا کیفیــت زندگــی
مطالعــه ۷.۲۱ ±۱.۵۳بــود کــه ایــن میــزان در مــردان ۷.۲۲±۱.و در مشــاهده نگردیــد ()21
زنــان  ۷.۲۰±۱.۴۱محاســبه گردیــد کــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری افــراد متاهــل نیــز دارای کیفیــت زندگــی باالتــر نســبت بــه افــراد بیــوه
معنــی داری نبــود .همچنیــن در بررســی ارتبــاط رفتارهــای ارتقــاء بودنــد کــه مطالعــات لــی وهمــكاران در کــره و همچنیــن وحدانــی نیــا
دهنــده ســامت و کیفیــت زندگــی ســالمندان ،کیفیــت زندگــی بــا و رخشــانی نیــز بــه نتایــج مشــابهی دســت یافتنــد ( .)18،15،1یکــی
رفتارهــای مصــرف غــذای کــم نمــک ،مصــرف غــذای کــم چــرب و از علــل تهدیــد کننــده ســامت و کیفیــت زندگــی در افــراد تنهایــی
مصــرف میــوه و ســبزیجات تــازه ارتبــاط معنــی داری را نشــان مــی توانــد باشــد کــه در دوران ســالمندی ایــن مشــکل تشــدید مــی
داد(جــدول .)۲
گــردد .امــا در مطالعــه حبیبــی ســوال و همــکاران ایــن متغیــر معنــی

در بررســی فعالیتهــای روزمــره زندگــی( )ADLو فعالیتهــای کار کــردن
بــا ابــزار در زندگــی روزمــره( ،)IADLمیانگیــن فعالیتهــای روزمــره
زندگــی  ۱۳.۵۰±۱.۸بــود کــه ایــن میــزان در مــردان ۱۳.۵۰±۲.۱
و در زنــان  ۱۳.۵۰±۱.۵محاســبه گردیــد کــه ایــن تفــاوت از نظــر
آمــاری معنــی دار نبــود .همچنیــن میانگیــن فعالیتهــای کار کــردن بــا
ابــزار در زندگــی روزمــره  ۱۴.۲۰±۵.۴بــود کــه ایــن میــزان در مــردان
 ۱۵.۶۰±۴.۹و در زنــان  ۱۲.۶±۵.۴محاســبه گردیــد کــه ایــن تفــاوت
از نظــر آمــاری معنــی دار بــود (.)p=0.028

دار نگردیــد (.)2کــه همچنیــن طبــق یافتــه هــای پژوهــش افــرادی
کــه از نظــر وضعیــت اقتصــادی مســتقل بودنــد دارای کیفیــت زندگــی
مطلــوب تــری نســبت بــه افــراد وابســته بودنــد .کــه در مطالعــه حبیبــی
ســوال نیــز ایــن امــر تاییــد گردیــد ( .)17طبــق مطالعــات مشــکالت
اقتصــادی و معیشــتی از عواملــی مــی باشــد کــه كــه روان افــراد را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و باعــث کاهــش ســطح کیفیــت زندگــی
افــراد مــی شــود (.)22

در بررســی ارتبــاط وضعیــت ســامت فعلــی و کیفیــت زندگــی نشــان
داده شــد ســالمندانی کــه وضعیــت کیفیــت زندگــی خــود را مطلــوب
تــر از همســاالن خــود گــزارش مــی کردنــد دارای ســطوح باالتــری از
کیفیــت زندگــی مــی باشــند .در مطالعــه حبیبــی ســوال و همــکاران
نیــز نتایــج مشــابهی بدســت آمــد ( .)17در مطالعــه وحدانــی نیــا نیــز
متغیــر وضعیــت ســامت فعلــی بــه عنــوان یــک متغیــر پیشــگویی
کننــده کیفیــت زندگــی گــزارش گردیــد (.)18

در بررســی ارتبــاط فعالیتهــای روزمــره زندگــی و فعالیتهــای کار
کــردن بــا ابــزار در زندگــی روزمــره بــا کیفیــت زندگــی ارتبــاط معنــی
داری مشــاهده گردیــد کــه بــا افزایــش فعالیتهــای روزمــره زندگــی و
فعالیتهــای کار کــردن بــا ابــزار در زندگــی روزمــره کیفیــت زندگــی
افــراد بــه طــور معنــی داری افزایــش مــی یافــت )P=0.0001(.امــا در
ارتبــاط فعالیتهــای روزمــره زندگــی و فعالیتهــای کار کــردن بــا ابــزار
در زندگــی روزمــره و رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت ارتبــاط معنــی طبــق نتایــج رفتارهــای عــدم مصــرف ســیگار ،عــدم مصــرف الــکل
داری مشــاهده نشــد.
و کنتــرل فشــار خــون ،باالتــر ازســایر رفتارهــا مــی باشــد کــه نتایــج
مطالعــه حبیبــی ســوال و Leeنیــز مویــد آن مــی باشــد ( .)7،5طبــق
بحث
مطالعــات علــت عــدم مصــرف ســیگار و الــکل در دوران ســالمندی
طبــق نتایــج متغیــر هــای جنــس ،ســطح تحصیــات ،وضعیــت بــه علــت پاییــن بــودن ســطوح ســامت ایــن افــراد مــی باشــد (.)5
اقتصــادی ،وضعیــت تاهــل و وضعیــت ســامت فعلــی ارتبــاط معنــی همچنیــن بــه علــت شــیوع بــاالی بیمــاری فشــار خــون در کشــور
داری را بــا کیفیــت زندگــی ســالمندان نشــان دادنــد .در مطالعــه و همچنیــن طــرح هــای قابــل اجــرا در کشــور جهــت کنتــرل ایــن
حبیبــی ســوال وهمــکاران مغیــر هــای جنــس ،ســطح تحصیــات ،بیمــاری ایــن رفتــار در بیــن ســالمندان شــایع مــی باشــد (.)23
وضعیــت اقتصــادی و وضعیــت ســامت فعلــی معنــی دار گردیــد (.)17
در پژوهــش حاضــر رفتارهــای مصــرف غــذای کــم نمــک ،مصــرف
و در مطالعــه رخشــانی نیــز متغیــر هــای جنــس ،ســطح تحصیــات و
غــذای کــم چــرب و مصــرف میــوه و ســبزیجات تــازه بــا کیفیــت
وضعیــا تاهــل معنــی دار گردیــد ( .)1نتایــج نشــان داد کــه جنــس مــرد
زندگــی افــراد ارتبــاط معنــی داری را نشــان داد .در مطالعــه حبیبــی
دارای ســطوح باالتــری از کیفیــت زندگــی مــی باشــد کــه مطالعــات
ســوال رفتارهــای انجــام ورزش یــا پیــاده روی ،مصــرف غــذای كــم نمــك،
حبیبــی ســوال ،وحدانــی نیــا ،رخشــانی و برخــی دیگــر از مطالعــات
مصــرف غــذای كــم چــرب ،مصــرف ســبزی و میــوه تــازه ،مصــرف شــیر،
تاییــد کننــده ایــن نتایــج بودنــد ( .)19،18،17،1همچنیــن افــراد داری
لبنیــات و غذاهــای گوشــتی ،كنتــرل فشــار خــون و كنتــرل وضعیــت
ســطوح تحصیــات باالتــر دارای کیفیــت زندگــی مطلــوب تــری مــی
ســامت معنــی دار گردیــد .در ایــن پژوهــش مصــرف غــذای کــم نمــک
باشــند کــه برخــی از مطالعــات نیــز بــه نتایــج مشــابهی دســت بافتنــد
و کــم چــرب و همچنیــن مصــرف میــوه و ســبزیجات بــا کاهــش ســطح
(.)20،18،17،11،7کــه نشــان دهنــده تاثیــر آگاهــی افــراد دارای
کیفیــت زندگــی افــراد همــراه بــود کــه نتایــج مطالعــه حبیبــی ســوال
ســطوح تحصیــات باالتــر در بهبــود کیفیــت زندگــی آنهــا مــی باشــد.
نیــز مویــد نتایــج حاضــر مــی باشــد .کــه طبــق مطالعــات انجــام گرفتــه
امــا در مطالعــه  lonesو همــکاران در ترکیــه ارتبــاط معنــی داری
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در زمینــه ســالمندان نشــان داده شــده اســت کــه دوران ســالمندی بــا
کاهــش اشــتها و برخــی مشــکالت در زمینــه تغذیــه همــراه مــی باشــد
کــه معمــوال ســبب مــی شــود ایــن افــراد داری رزیــم غذایــی مناســب
.)23( نبــوده و اغلــب دچــار مشــات ســوء تغذیــه مــی شــوند
فعالیتهــای روزمــره زندگــی و فعالیتهــای کار کــردن بــا ابــزار در
زندگــی روزمــره بــا رفتارهــای ارتقــا دهنــده ســامت در ســالمندان
 امــا در مطالعــه حبیبــی ســوالو.ارتبــاط معنــی داری را نشــان نــداد
 همچنیــن در مطالعــه.)16( همــکاران ایــن ارتبــاط معنــی دار بــود
حاضــر فعالیــت هــای روزمــره زندگــی و فعالیتهــای کار کــردن بــا ابــزار
در زندگــی روزمــره بــا کیفیــت زندگــی ســالمندان ارتبــاط معنــی داری
.نشــان داد
بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه تاثیــر عوامــل مختلــف بــر کیفیــت زتدگــی
 دوران ســالخوردگی تاثیــر منفــی بــر،ســالمندان بــا کنتــرل ایــن عوامــل
)24( .کیفیــت زندگــی افــراد ســالخورده نخواهــد داشــت

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از ارتبــاط معنــی دار برخــی از رفتارهــای
 مصــرف غــذای،ارتقــاء دهنــده ســامت مثــل مصــرف غــذای کــم نمــک
 میــوه و ســبزیجات تــازه بــا کیفیــت زندگــی ســالمندان،کــم چــرب
 بــا توجــه افزایــش جمعیــت ســالمندی ایــران در ســالهای.مــی باشــد
 بــه نظــر مــی رســد کــه بایــد برنامــه هــای ویــژه ای در جهــت،آینــده
کاهــش رفتارهــای پرخطــر و افزایــش آگاهــی ایــن قشــر در مــورد
.ســبک زندگــی ســالم پیــش بینــی و اجــرا گــردد
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جدول  :۱مشخصات دموگرافیک و میانگین کیفیت زندگی طبق مشخصات دموگرافیک

متغیر
جنس

سطوح متغیر
مرد
زن
بی سواد

سطح تحصیالت

وضعیت تاهل
وضعیت اقتصادی

( درصد) تعداد
)۵۴ (۴۷
)۶۱ (۵۳
)۵۷ (۶.۴۹

میانگین کیفیت زندگی ( انحراف معیار)
۶.۸±۳۶
۳۲.60±۷.7
۳۱.۹۸±۹.۲

خواندن و نوشتن

)۳ (۶.۲

۳۱.۳۳±۵.۶

ابتدایی
سیکل
دیپلم و باالتر
متاهل
همسر فوت شده
وابسته
مستقل
تنها

)۳۹ (۹.۳۳
)۷ (۱.۶
)۹ (۹.۷
)۸۵ (۹.۷۳
)۳۰ (۱.۲۶
)۶۰ (۲.۵۲
)۵۵ (۸.۴۷
)۷ (۱.۶

۳۶.۰۸±۶.۶
۳۷.۵۷±۴.۷
۳۸.۸۰±۷.۲
۳۵.۴۶±۸.۴
۳۰.۷۳±۶.۷
۳۲.۱۵±۷.۸۹
۳۶.۴۹±۸.۱
۲۸.۱۴±۶.۹

با همسر

)۴۲ (۵.۳۶

۳۴.۱۹±۷.۶۷

با خانواده
با خویشاوندان
بهتر از آنان
همانند آنان
بدتر از آنان

)۵۹ (۳.۵۱
)۷ (۱.۶
)۲۸ (۳.۲۴
)۳۷ (۲.۳۲
)۴۸ (۷.۴۱

۳۴.۸۶±۸.۷
۳۵.۱۴±۷.۲
۳۸.۹۰±۶.۴
۳۴.۲۹±۷.۱
۲۶.۲۹±۶.۴

ترکیب خانواده

وضعیت سالمت فعلی

سطح معنی داری ()p
*۰.۰۲۸

۰.۰۳۴

*

*۰.۰۰۶
*۰.۰۰۴

۰.۲۳

*۰.۰۰۰۱

جدول :۲ارتباط بین رفتارهای ارتقا دهنده سالمت وكیفیت زندگی در سالمندان

رفتار ارتقاء دهنده سالمت
عدم مصرف سیگار
عدم مصرف الکل
انجام ورزش یا پیاده روی
مصرف غذای کم نمک
مصرف غذای کم چرب
مصرف شیر ،لبنیات و غذای
گوشتی
مصرف میوه و سبزیجات تازه
کنترل وضعیت سالمت
تزریق واکسن آنفلوانزا
کنترل فشار خون
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Abstract
Introduction: Currently, due to declining fertility rate and increasing life expectancy, the proportion of elderly population in Iran is rapidly increasing. According to the special needs of the elderly and the importance of health promotion
behaviors to the health, this study examines the relation between health promotion behaviors and quality of life of elderly people living in Ewaz.
Material and Methods: A cross-sectional study was conducted on 115 elderly people in Ewaz by multi-stage sampling.
Data were collected by the short form of quality of life questionnaire (SF.12) and a checklist of health promoting behaviors. Statistical analysis was done using SPSS software version 18. The significance level was considered at 0.05.
Results: Our results show that the mean of quality of life was 34.23±8.24 and health promotion behaviors, including
Low salt diet (p=0.001), eating fruits and vegetables (p=0.03) and low fat diet (p=0.05) were significantly associated
with improved quality of life.
Conclusion: According to our results and significant association of health promotion behaviors with quality of life, it is
necessary that basic preparations to the review and promotion of a healthy diet in elderly people be provided.
Keywords: Aging,quality of life, health promotion behaviors.
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