مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال ششم/شماره  /1بهار 1316

تاریخ دریافت4934/4/8 :

تاریخ پذیرش4931/4/93 :

عوامل پیشبینی کننده کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمان با استفاده از مدل پرسید

چکیده
مقدمه :با افزایش امید به زنـدگی و در پی آن بیشتر شدن جمعیت سالمندان ،کیفیت زندگی برای ســالمندان اهمیـت بیشـتری
مییابد .هدف از این مطالعه تعیین عوامل پیشبینی کننده کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل پرسید میباشد.
روش ها :مطالعه حاضر مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد .جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشـنامه اسـتاندارد کیفیـت
زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامهای  76سؤالی بر اساس سازههای مدل پرسید که روایی و پایایی آن اثبـات شـده بـود،
صورت گرفت .نمونهگیری به روش تصادفی چند مرحلهای از بین سالمندان دارای پرونده سالمندی در دو مرکز بهداشتی-درمـانی
شهر کرمان انجام و  83نفر از سالمندان انتخاب گردیدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  41و برای آنـالیز
نتایج از شاخصهای آماری و رگرسیون خطی استفاده شد.
نتایج :میانگین سن افراد شرکت کننده  76/6 ± 6/4سال و اکثر آزمودنیها زن و متأهل بودند .کیفیت زندگی سالمندان در حـد
متوسط بود .از بین سازههای مدل پرسید ،آگاهی (زیرسازه عوامل مستعد کننده) و عوامل قادر کننده بیشترین قـدرت پـیشبینـی
کنندگی کیفیت زندگی سالمندان را داشتند (.)R2=3/47
بحث و نتیجهگیری :بنابر نتایج این مطالعه ،دو سازه عوامل قادر کننده و زیرسازه آگاهی از عوامل مستعد کننـده ،مهـ تـرین
پیشبینی کنندههای کیفیت زندگی شناسایی شدند .پیشنهاد میشود در برنامههای آموزشی سـالمندان بـر مـوارد مـ کور تمرکـز
بیشتری انجام شود.
واژگان کلیدی :مدل پرسید ،کیفیت زندگی ،سالمندان ،کرمان
مقدمه

ساممندان تشکیل میدهند ،پیشبینتی شتدا استت کت

در سالهای اخیر بهبود وضعیت بهداشت ی و درمتا ی،

جمعیت ساممندی جهان بی ستالهتای 0636-1991

کن رل بیماریهای عفو ی ،تغییر و تحوالت در شرایط

میالدی از  %9ب  %10و در ایتران از  %1/0بت %10/1

اق صادی -اج ماعی و رفاهی در اغلب کشتورها و بت

برسد ،ک مقایس ای آمارها شان دهندا افزایش رو د

خصوص کشورهای جهان سوم باعث افزایش امید بت

ساممندی در ایران میباشد .)4 ،1

ز دگی و ب تبع آن بیشت ر شتدن جمعیتت ستاممندان

با افزایش امید ب ز دگی و طول عمر ،مسئل کیفیت

شتتدا استتت  .)1-3ستتازمان جهتتا ی بهداش تت س ت

ز دگی مطرح میشود .ارتقای کیفیت ز دگی یکتی از

ساممندی را  06سال و باالتر تعریف کتردا استت ،در

گرا تیهتتای عمتتدا دا شتتمندان ،سیاستتتمتتداران و

حتال حاضتر  066میلیتون فتر از جمعیتت جهتان را

م خصصی بهداشت عمومی میباشد  .)1از طرفی بتا

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2پزشک عمومی ،MPH ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشیار ،مرکز تحقیقات نورولوژي ،بیمارستان شفا ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :محبت محسنی

Email: mohabbat.Mohseni@gmail.com

آدرس :گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
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سمیه علیزاده ،1سیدوحید احمدی طباطبایی ،2نرگس خانجانی ،3محبت محسنی

4

سمیه علیزاده و همکاران

کیفیت زندگی سالمندان و مدل پرسید

رسیدن ب مرگ سپری میکند .مذا بایست ی پتیشبینتی

و تتئوریهای آمتوزش بتتهداشت بتتسیار ضتتروری

هتتای الزم جهتتت پیشتتگیری از اخ ت الالت شتتایع در

میباشد  .)13یکی از امگوهایی ک جهتت طراحتی و

دوران ساممندی ا جام گیترد ،چترا کت هتدص ا تلی

بتر ام ریزی ارتتقای سالمت متتورد اس تتفادا قتترار

بر ام های ارتقاء سالمت رفاً افتزایش طتول عمتر و

میگیرد ،مدل پرسید  )PRECEDEمتیباشتد .)14

کمیت ز دگی تعداد سالهای ز دا بودن) بودا بلکت

ای امگو از ایج هایی علتهتا) شتروم متیشتود و

خواهان کیفیت ز دگی یز میباشد .)4

طی  0مرحلت م توامی و مست مر در طراحتی ،اجترا و

سازمان جها ی بهداشتت در تعریفتی کت از کیفیتت

ارزشتتیابی پتتیش متتیرود .کلمتت  PRECEDEی ت

و برداشتتهتای ذهنتی فترد از

سرواژا برای کلمات مس عد کنندا ،)Predisposing

موقعیت خود در بس ر فرهنگی و سیس مهای ارزشتی

تقویتتتت کننتتتدا  ،)Reinforcingقتتتادر کننتتتدا

جامعتت ای کتت در آن ز تتدگی متتیکنتتد ،اهتتداص و

 ،)Enablingموجبتتتات قادرستتتازی در تشتتتخیص

ا ظارات ،معیارها ،اس ا داردها و اومویتهایش تأکیتد

علتتتتهتتتا  ،)Cause inتشتتتخیص آموزشتتتی

می ماید  .)0-8کیفیتت ز تدگی از ظتر دا شتمندان

diagnosis

 )Educationalو ارزشتتتتتتتتیابی

دارای ابعاد مخ لفی میباشد ک اکثر آنها بر روی پنج

 )Evaluationاست .ای امگو بر استاس رشت هتای

بُعد آن روحی ،روا ی ،فیزیکتی ،اج متاعی و عالئتم

اپیدمیوموژی ،علتوم رف تاری -اج متاعی ،متدیریت و

ظتر دار تد  .)0کیفیتت

آموزش بنا شدا است .امگوی  PRECEDEدر واقتع

ز دگی برای ساممندان اهمیت بیش ری مییابد ،ومی با

ی

مدل بر ام ریزی است .ای مدل رف ار بهداش ی را

ای وجود در اغلب موارد ای امر مهتم متورد توجت

تحت تأثیر فرد و فاک ورهای محیطی میبیند .)11

قرار میگیرد .)9

 Greenو  Kreuterبنیانگذاران ای مدل متیباشتند.

ز دگی دارد بت در

مربوط بت بیمتاری) توافت

با افزایش س ب دمیل تغییرات فیزیوموژیکی کت در

متتدل پرستید بتتر ایت

ک ت تأکیتد دارد کت ارزیتابی

بدن شخص ستاممند ر متیدهتد ،از جملت کتاهش

آموزشی و اکوموژی

مناسب باعث طراحی مداخالت

احساس بینایی و شنوایی و حواس دیگتر و همچنتی

مناسب متیشتود  .)10 ،10ایت امگتو چتارچوبی را

شکایات و بیماریهای شایع از جمل عدم تعادل ،بتی

فراهم میکند ک عوامل مس عد کنندا ،تقویت کنندا و

اخ یاری ادرار ،دیابت ،فشار خون باال ،آ ژی

تدری،

قادر کنندا از عوامل مؤثر بر رف ار در جهت تشتخیص

و اخ اللهای حرک تی ،بت تتدریج در معتر

خطتر

آموزشی تعیی گرد د .)18-06

بتتودن کیفیتت ز تتدگی و کتتاهش آن در فتترد ستتاممند

تحقیقات پیشی

شان متیدهتد کت ارتبتاط عوامتل

احساس میشود ک ایت تهدیتدات بت ختوبی شتان

مس عد کنندا جزء آگاهی) ،بعضی عوامل قادر کننتدا

دهندا مزوم بررسی و مداخل جهت ارتقتای ستالمت

و عوامل رف اری با کیفیت ز دگی معنیدار متیباشتد،

ای قشر میباشد .)16-10

اما سازاهای مس عد کننتدا جتزء گترش) و عوامتل

ارزش بر ام های آموزشی و مداخل ای ب میزان اثتر
بختشی ای گو از بر تام ها مربوط میبتاشد و برای
11

تقویت کنندا با کیفیت ز دگی ارتباط معنیداری شان
داد د .)01
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افزایش طول عمر ،فرد سالهتای زیتادی را تتا زمتان

تأثیر بیش ر بر ام آموزشی ،اس فادا حیح از مدلهتا

سمیه علیزاده و همکاران

کیفیت زندگی سالمندان و مدل پرسید

دریان و همکاران در طی پتژوهش ختود مبنتی بتر

از آ جایی ک جامع ما رو ب ستمت ستاممند شتدن

امگوهای پیشبینی کنندا کیفیتت ز تدگی در بیمتاران

میباشد و ای قشر معموالً کم ر بت د بتال اطالعتاتی

مب ال ب آرتریت روماتوئید در شهر یزد بر اساس آ امیز

میباشند ک برای سالم ی آنها ضتروری استت ،متذا

سالمت ب طور متس قیم بر کتتیفیت ز تتدگی متتؤثر

جهت یاف

میباشد .رف ارهای خود مدیری ی یز از طری عوامتل

ای افراد باشند و از بر ام ریزیهایی اس فادا کنند کت

تقویت کنندا بر وضعیت ستالمت و کیفیتت ز تدگی

مناسب و مب نی بر مدلهای بر ام ریزی طراحی شتدا

مؤثر میباشند .عوامل مس عد کنندا ،تقویتت کننتدا و

است .یکی از مناسبتری ای مدلها ،متدل پرستید-

قادر کنندا یز از طری تأثیر بر وضتعیت ستالمت بت

پروسید میباشد .)11

طور غیر مس قیم بر کیفیت ز دگی مؤثر بود د .عوامتل
تقویت کنندا و پت

از آن عوامتل مست عد کننتدا بت

رااحلهایی جهت افزایش کیفیت ز دگی

ای مطامع با هدص تعیی عوامتل پتیشبینتی کننتدا
کیفیت ز دگی ساممندان ا جام شدا است .بدی گو ت
سازاهتای متدل پرستید بتا کیفیتت

ترتیب دومی و سومی عامل پیشبینی کننتدا کیفیتت

ک ارتباط ت ت

ز تتدگی بود تتد و عوامتتل تقویتتت کننتتدا ،ب ت عنتتوان

ز دگی برای تعیی مهمتری سازاهای مدل پرسید کت

مهتتمتتتری عامتتل مرحلتت تشتتخیص آموزشتتی و

م تیتوا نتتد قتتش مهم تی در ارتقتتاء کیفی تت ز تتدگی

اکوموژی  ،پیشبینی کننتدا کیفیتت ز تدگی بیمتاران

ساممندان داش باشند ،مورد بررسی قرار میگیرد.

مشخص گردید .)00
 Van Malderenو همکاران در طتی مقامت متروری

مواد و روشها

خود ب طور کلی هیچ تأثیر ظاممندی از مداخالت بر

ای پژوهش از وم مقطعی و تو یفی -تحلیلی بتود

روی کیفیت ز دگی ساممندان یافت کرد د ،مذا یج

ک در تابس ان  1393در مراکز بهداش ی و درما ی شهر

گرف ند ک دمیل اح مامی آن اس فادا افراد از ی

روش

کرمان ا جام شد .از آ جایی ک متدل پرستید شتامل 1

با کیفیت پایی بودا و اظهار داش ند ک در حال حاضر

سازا بود باید ب ازای هر ستازا  16فتر وارد مطامعت

مطامعات با هدص بهبود کیفیتت ز تدگی افتراد مست

میشد  )01و حجم مو  16فتری کتافی بتود .امتا

مقتیم ستترای ستتاممندان محتتدود و اغلتتب بت ستتمت

برای اطمینتان بیشت ر در ایت مقامت  86فتر در ظتر

مداخالت جسمی و روحی هدایت شتداا تد و ابعتاد

گرف شتد .بتا توجت بت ایت کت میستت و پرو تدا

دیگر از ظر دور ما داا د .)03

ساممندان در مراکز بهداش ی -درما ی موجتود بتود ،از

 Cattanaو همکتتاران در طتی مطامع ت ختتود ارتبتتاط

بی مراکز بهداش ی -درما ی شهر کرمان دو مرکتز بت

مثب ی را بی کیفیت ز تدگی افتراد مست و مشتارکت

ورت تصادفی ا خاب گردید .ستپ

مو ت گیتری

داوطلبا در فعامیتهای اج ماعی گزارش کرد تد .در

تصادفی سادا از میست ساممندان تحت پوشش در هر

کل مطامع آنها شان دهنتدا ایت بتود کت داوطلتب

مرکز بهداش ی-درما ی ورت گرفت .از هر مرکز 46

بودن افراد مس در کارهتا ممکت استت بت حفت و

فتتر از ستتاممندان بتتاالی  06ستتال ک ت دارای پرو تتدا

کند .)04

سامتمندی بتود تد ،ا ختتاب شتتد د .شتترایط ورود
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مسیر سازاهای امگوی پرسید ب ای

یج رسید د ک

ایجاب می ماید کت مستئومی بهداشتت و درمتان در

کیفیت زندگی سالمندان و مدل پرسید

بت متطامتعت داش
شخصی ،داش

س  06ستال و بتاالتر ،رضتایت

پرو تدا ستاممندی ،توا تایی فهمیتدن

سمیه علیزاده و همکاران

ی

از حیطت هتای فتو تعلت

داشتت .بنتابرای در

مجموم ای پرسشنام شامل  00سؤال بود.

معیارهای خروج از مطامع  :فوت ،ابت الء بت بیمتاری

جمل فعامیتهای روزمترا ز تدگی ،قتدرت حرکتت،

خاص ک ما ع از همکاری فرد شود و عدم همکتاری

درد ،بیختوابی ،ا ترژی و ظرفیتت کتاری؛ در حیطت

در ظر گرف شد د.

سالمت محیط ،امنیت فیزیکتی ،منتابع متامی ،مراقبتت

جمعآوری اطالعات از طری پرسشنام بود .در کتل

های بهداش ی و اج ماعی ،موقعیتهای موجود بترای

 86ساممند در تحقی شرکت دادا شد د کت همت آن

کسب مهارتها و اطالعتات جدیتد ،محتیط فیزیکتی

ها پرسشنام اس ا دارد کیفیت ز تدگی The World

محل سکو ت ،موقعیتهای تفریحی ،محتیط فیزیکتی

Health Organization Quality Of Life
 (WHOQOL) –BREFو پرسشتنام ای بتر استاس

آمودگی دا و هوا و )...و حمتل و قتل؛ در حیطت

سازاهای مدل پرستید ،شتامل عوامتل مست عد کننتدا
دا ش و گترش) ،قتادر کننتدا و عوامتل رف تاری را
تکمیل کرد د .جهتت تکمیتل پرسشتنام هتا بتا افتراد
تماس تلفنی برقرار شد و در مواردی بت درب منتازل
آنها مراجع شتد و از آنهتا جهتت شترکت در کتار
تحقیقاتی دعتوت بت عمتل آمتد و در تورت عتدم
همکاری ،جایگزینی ا خاب تصادفی فردی دیگتر از
بی میستت ستاممندان) بتا متوارد دیگتر ا جتام شتد.
پرسشنام ها با کد و بدون ذکر ام بود تد و پتر کتردن
آنها توسط پرسشگر آموزش دیدا ورت گرفت.
روایی و پایایی پرسشتنام کیفیتت ز تدگی ستازمان
جها ی بهداشت قبالً در ایران مورد تأیید قترار گرف ت
است و آمفای کرو با آن  6/84تعیی گردیتدا استت
 .)01ای پرسشنام دارای  4حیط سالمت جسما ی،
سالمت متحیط ،سالمت روا تتی و روابتط اج متاعی
میباشد ک مجموم کل سؤاالت در حیط هتای متورد
ظر  04سؤال است و هر کدام از حیط ها بت ترتیتب
دارای  0 ،8 ،3و  0سؤال میباشند .در ای پترسشنام
از  0سؤال دیگر یز اس فادا شد ک وضعیت ستالمت
و کیفیت ز دگی را ب شکل کلی میسنجید و ب هتیچ

02

سالمت روان ،تفکرات ،اع متاد بت فت  ،یتادگیری،
حافظ و تمرکز ،مذهب و وضعیت روحی و در حیط
روابط اج ماعی؛ حمایت اج ماعی ،ارتباطات شخصی
و ز دگی جنسی را مورد سؤال قرار میداد.
در مورد کیفیت ز دگی مترا بتی

 )6-09شتا گر

کیفیت ز دگی ضعیف ،مترا بتی

 )36-19شتا گر

کیفیت ز دگی امناسب ،مرا بی

 )06-89م وسط و

مرا بی

 )96-106شا گر کیفیتت ز تدگی مناستب

متیباشتتد  .)01در ایت تحقیت ام یتاز کلتی کیفیتت
ز دگی محاظ گردید.
پرسشنام دوم ،پرسشنام  00سؤامی مدل پرسید بود
ک اع بار آن قبالً از طری پا ل اساتید دا شتگاا علتوم
پزشکی تهران کستب و پایتایی آن بتا ضتریب آمفتای
کرو با  6/00تأیید شدا بود .مرادهی سازاهای مدل
پرس تید ب ت ای ت

تتورت بتتود .ک ت در متتورد دا تتش

ساممندان شامل  19سؤال از رف ارها و شتیوا ز تدگی
سامم بود .ب هر سؤال با مقیاس چند جتوابی  1مترا
دادا شد ،کم تری ام یتاز دا تش  6و بتاالتری ام یتاز
دا ش  34بود .در ختصوص گرش افراد ستاممند 10
 10سؤال بود و بتا مقیتاس  3میکرتتی ستنجیدا شتد،
کم ری ام یاز گرش  10و باالتری ام یاز  48بود .در
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مطامتتب و پاستتخگویی بتت ستتؤاالت پرسشتتنام و

ای پرسشنام در حیط سالمت جسما ی مواردی از

سمیه علیزاده و همکاران

کیفیت زندگی سالمندان و مدل پرسید

احساس شخصی فرد ،تشوی هتا و تأییتدهایی کت از

درست با مقیاس چند جتوابی  0مترا تعلت گرفتت،

سوی دوس ان و آشنایان و افراد پیرامون بعد از ا جتام

کم ری ام یتاز در متورد علتل رف تاری  6و بیشت ری

رف ار سامم دریافت میکند ،بود .ب هر سؤال با مقیاس

ام یاز  10بود .)19

چند جوابی  0ام یاز اخ صاص دادا شتد کت کم تری

اطالعات حا ل از پرسشنام ها در رمافتزار SPSS

ام یاز  6و باالتری ام یاز  8بود .در مورد عوامتل قتادر

سخ  11وارد شد د ،داداهتا بتا است فادا از شتاخص

کنندا شامل  10سؤال بتود کت تستهیالت متورد یتاز

های آماری تو یفی و تحلیلی ظیر فراوا تی ،در تد

جهت ارتقای کیفیت ز تدگی و برختورداری از شتیوا

فراوا ی ،میا گی و ا حتراص معیتار ،تجزیت و تحلیتل

ز دگی سامم را دربر میگرفت .از جمل میزان درآمتد،

شد د و برای بررسی ارتباط سازاهای مدل با کیفیتت

وضعیت شغلی ،منبع درآمد ،تالش برای تغذیت ستامم

ز دگی از آزمونهای رگرسیون خطی اس فادا شد.

و . ...ب هر سؤال درست بتا مقیتاس چنتد جتوابی 0
ام یاز تعل گرفت .کم ری ام یتاز در ایت متورد  6و
باالتری ام یاز  10بود .در مورد علل رف اری  10سؤال

نتایج

میا گی س ستاممندان  00/0±0/1ستال بتود .اکثتر

بود ک در زمین مجموع رف ارهتای ستاممی کت فترد

آزمود یها زن ،م أهل و بیسواد بود د .درآمد ماهیا ت

برای باال بردن کیفیت ز دگی خود ا جام میدهد مثتل

تقریباً صف افراد کم ر از  166هزار تومان در ماا بود

شرکت در گرواهای بتازی ،بتازی بتا توا هتا ،قصتد

و اکثتتتر آنهتتتا باز شستتت بود تتتد جتتتدول .)1

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناسی سالمندان

متغیر
جنس

وضعیت تأهل
تحصیالت

درآمد

شغل

تعداد (درصد)

زن

(71)81/1

مرد

(33)71/0

متأهل

(86)12

بیوه

(07)32

بی سواد

(32)31/8

ابتدایی

(01)06/0

راهنمایی

(10)18

دبیرستانی

(12)10/8

دانشگاهی

(1)1/1

کمتر از  822هزار تومان

(71)81/0

بین  822هزار تا  1میلیون

(01)38

بیشتر از  1میلیون تومان

(11)13/1

شاغل

(18)11/1

بازنشسته

(30)72

آزاد

(11)13/1

خانه دار

(00)01/8
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مورد عوامل تقویت کننتدا شتامل  4ستؤال در زمینت

ازدواج مجدد ،وم رابط با فرز دان و ...ب هر جتواب

سمیه علیزاده و همکاران

کیفیت زندگی سالمندان و مدل پرسید

مرا کلی کیفیت

یاف ها حاکی از آن است ک میا گی

ز دگی ساممندان در حد م وسط  )01/9بود .میا گی
مرات ب تفکی

سازاها در جدول  0آمدا است.

کنندا) کنار گذاش

دانش

11/8 ± 8/3

11

37

نگرش

71/8 ± 8/0

10

71

قادر کننده

12/0 ± 0/1

8

18

تقویت کننده

3/3 ± 1/1

2

1

علل رفتاری

1/7 ± 1/1

0

17

18/1 ± 18/8

33

111

کنندگی ای سازاها ک شامل آگاهی ،گرش ،عوامل
قادر کنندا و علل رف اری بود  6/400ب دست آمد و
آگاهی و عوامل قادر کنندا با کیفیت ز دگی معنیدار
شد د .در مرحل سوم آ امیز یز م غیری ک کم ری
ب ای اس ا دارد شدا را داشت گرش) کنار گذاش
شد و ارتباط بقی سازاها با کیفیت ز دگی ک م غیر
وابس

مراحل تحلیل مسیر مب نی بر تحلیل رگرسیون برای ب
عوامل تأثیرگذار بر کیفیت

ز دگی براساس مدل پرسید در جدول  3ای

گو

ا جام شد ک اب دا م غیر کیفیت ز دگی ب عنوان م غیر

بود سنجیدا شد و توان پیشگوییکنندگی

 6/404ب دست آمد .در مرحل چهارم یز ما ند
مراحل قبلی سازاای ک کم ری

ب ای اس ا دارد را

داشت کنار گذاش شد ک علل رف اری در ای مرحل
کم ری ب ای اس ا دارد شدا را داشت و تنها آگاهی و

شد و بقی م غیرها از جمل

عوامل قادر کنندا در اینجا باقی ما د ک باالتری ب ای

عوامل مس عد کنندا ،تقویت کنندا و قادر کنندا ب

اس ا دارد مربوط ب عوامل قادر کنندا بود  )6/48و

عنوان م غیر مس قل مورد ارزیابی قرار گرف ند .در ای

توان پیشگوییکنندگی عوامل قادر کنندا و آگاهی

وابس

در ظر گرف

است ک

مرحل توان پیشگوییکنندگی کلی  6/400ب دست

 6/400ب دست آمد ک شان دهندا ای

آمد و ب ای اس ا دارد شدا آگاهی و علل رف اری با

عوامل قادر کنندا و آگاهی ب تنهایی میتوا ند

کیفیت ز دگی معنیدار شد د .در مرحل دوم م غیری

پیشگویی کننداهای خوبی برای کیفیت ز دگی باشند.

جدول  :3رابطه سازههای مدل پرسید (مدل پرسید مراحل اول تا چهارم) با متغیر کیفیت زندگی بر اساس آنالیز رگرسیون
اول

دوم

سوم

چهارم

00

معنیداری

مرحله

بتا استاندارد

آگاهی

2/31

<2/221

نگرش

-2/231

2/61

قادر کننده

2/76

<2/221

تقویت کننده

-2/23

2/16

علل رفتاری

2/1

2/01

آگاهی

2/36

<2/221

نگرش

-2/27

2/61

قادر کننده

2/78

<2/221

علل رفتاری

2/21

2/3

آگاهی

2/31

<2/221

قادر کننده

2/78

<2/221

علل رفتاری

2/21

2/30

آگاهی

2/31

<2/221

قادر کننده

2/71

<2/221

R2

2/716

2/716

2/717

2/761

متغیر وابسته

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی
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متغیر

میانگین ±انحراف معیار

کمترین

بیشترین

دست آوردن مهمتری

شد و مراحل تحلیل رگرسیون

خطی تکرار گردید ک در ای مرحل توان پیشگویی

جدول  :2میانگین و انحراف معیار سازههای مدل پرسید و کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

ک کم ری

ب ای اس ا دارد را داشت عوامل تقویت

سمیه علیزاده و همکاران

کیفیت زندگی سالمندان و مدل پرسید

برطب جدول  4بیش ر ساممندان از آگاهی م وسط و

عوامل قادرکنندا و علل رف اری م وسط ،اما از عوامل

گرش خوب برخوردار بود د .همچنی بیش ر آ ان از

تقویت کنندا ضعیف برخوردار بود د.

جدول  :4فراوانی نسبی سازههای مدل پرسید در سالمندان شهر کرمان

نگرش

عوامل قادر کننده

عوامل تقویت کننده

علل رفتاری

برطب

جدول  1بی

ضعیف

0

0/8

متوسط

66

10/8

خوب

10

18

ضعیف

2

2

متوسط

18

18

خوب

18

18

ضعیف

3

3/1

متوسط

87

61/8

خوب

03

01/1

ضعیف

72

82

متوسط

00

01/8

خوب

11

00/8

ضعیف

7

8

متوسط

13

11/0

خوب

3

3/1

تمامی م غیرهای جمعیت

شناخ ی تأهل ،تتحصیالت ،درآمد) ب جزء جتن

و

شغل ارتباط معنادار مس قیمی با کیفیت ز دگی
ساممندان داش ند.

جدول  :5ارتباط متغیرهای جمعیتشناختی با کیفیت زندگی
میانگین ±انحراف معیار

معنیداری

زن

17/1 ± 16/1

2/70

مرد

11/8 ± 17/8

متأهل

11/1 ± 18/1

بیوه

61/1 ± 17

بیسواد

11/3 ± 11/8

متغیر
جنس

تأهل

تحصیالت

درآمد

شغل

ابتدایی

13/7 ± 10/3

راهنمایی

11 ± 11/1

دبیرستان

10/1 ± 1/1

دانشگاهی

12/1 ± 1

کمتر از  822هزار تومان

61/6 ± 17/3

بین  822تا  1میلیون تومان

12/7 ± 13/1

بیشتر از  1میلیون تومان

11 ± 11/0

شاغل

13/0 ±17/1

بازنشسته

11 ± 13/1

آزاد

18/0 ± 11/7

خانه دار

61/7 ± 18/6
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متغیر
آگاهی

فراوانی

درصد

سمیه علیزاده و همکاران

کیفیت زندگی سالمندان و مدل پرسید

بحث

ای

های ذهنی فرد از موقعیت خود در بس ر فرهنگی و
مطامع

شان داد کیفیت ز دگی افراد شرکت

کنندا در حد م وسط است .مطامع حبیبی سوال و

سیس مهای ارزشی جامع ای ک در آن ز دگی میکند
بس گی دارد.

سالمت و کیفیت ز دگی در ساممندان با اس فادا از
گو فارسی پرسشنام کیفیت ز دگی ( ،(SF12یز
میا گی

رابط معنادار مس قیمی داشت ب ای
ک

ورت افرادی

م أهل بود د از کیفیت ز دگی باالتری یز

کیفیت ز دگی ساممندان را م وسط گزارش

برخوردار بود د .وحدا ی یا و همکاران یز در طی

مود د میا گی و ا حراص معیار .)00 )30/8±8/9

پژوهش خود ب عامل تأهل در بهبود کیفیت ز دگی

یاف های مطامع حاضر با مطامع  Barryک با اس فادا

دست یاف ا د  .)09در ای زمین

امحی و همکاران

از پرسشنام  30سؤامی کیفیت ز دگی براساس خود

در طی پژوهش خود ک در ساممندان عضو کا ون

اظهاری ساممندان از کیفیت ز دگی ا جام یاف است،

های ساممندی شهر تهران ا جام دادا بود د ب قش

یز همخوا ی دارد .محق علت ای امر را سطح بیش ر

تأهل در بهبود کیفیت ز دگی اشارا کرداا د ،)36

رضای مندی ساممندان ب سبت جوانترها از ز دگی

آهنگری و همکاران یز در طی پژوهشی ک در

میدا د .)00

فرهنگسرای ساممندی شهر تهران ا جام دادا بود د

یکی از دالیلی ک میتوان علت م وسط بودن کیفیت

بیان داش ند کسا ی ک م أهل بود د سبت ب افراد بیوا

است ک ساممندان

از کیفیت ز دگی باالتری برخوردار بود د .)31

ز دگی ساممندان دا ست ای

سبت ب جوانترها از خودا گارا مثب ی برخوردار د.
شاید یکی از دالیل موضوم ای

باشد ک ساممندان

 Hagedoornو همکاران در مطامع ای ک
گرو ینگ

در

ا جام داد د بیان داش ند ساممندا ی ک

ز دگی ساداتر و توقعات کم ری از ز دگی دار د،

م أهل بود د از اضطراب کم ر و در یج سالمت

علت دیگری ک میتوان پیشنهاد مود ای است ک

روحی به ری برخوردار بود د .)30

ساممندان پ

از گذشت سالهای بیش ری از عمر ب

در مورد م غیر درآمد ،ارتباط مس قیم معناداری بی

بسیاری از خواس های خود دست یاف ا د .از طرفی

میزان درآمد و کیفیت ز دگی یافت شد ب ای معنی

دیگر احمدی و همکاران در طی مطامع خود با عنوان

ک هرچ میزان درآمد باالتر بود ،ساممندان یز از

بررسی کیفیت ز دگی ساممندان شهر زاهدان ب ای

کیفیت ز دگی باالتری برخوردار بود د Shear .و

مرا کیفیت ز دگی در

همکاران یز ب قش درآمد در میزان کیفیت ز دگی

یج رسید د ک میا گی

تمامی شاخصهای هشتگا آن کم ر از حد م وسط

اشارا کردا است .ب ای

ورت ک ساممندان با

بود و در یج مرا کلی کیفیت ز دگی )%41/0

درآمد پایی ب دمیل داش

مشکالت بامینی مکرر و

آنها کم ر از حد م وسط بودا ک با ایج مطامع

عدم دریافت مراقبتهای بامینی اس ا دارد از کیفیت

حاضر همخوا ی دارد  .)08شاید علت آن وجود

ز دگی پایی تری یز برخوردار د .در ای زمین علی

تفاوتهای فرهنگی و وم ساخ ار جوامع مورد

ا غرپور و عیب پوش یز ب

ایج مشاب پژوهش

مطامع باشد ،زیرا کیفیت ز دگی ب در و بترداشت

حاضر دست یاف ند .)33، 34

07
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همکاران با عنوان بررسی رف ارهای ارتقاء دهندا

در ای

پژوهش وضعیت تأهل با کیفیت ز دگی

کیفیت زندگی سالمندان و مدل پرسید

بی

سمیه علیزاده و همکاران

م غیر شغل و کیفیت ز دگی ساممندان ارتباط

معناداری یافت شد .رفع ی و همکاران در طی

عتوامل زمینت ای همراا با جتن

بتر کیفیتت ز تدگی

تأثیر گذار د.

امحی و

کیفیت ز دگی ،مشاهدا میشود ک عوامل قادر کننتدا

حقو

بیش ری قدرت پیشبینی کنندگی را بتر روی کیفیتت

ساممندان اشارا کرداا د  .)3در مطامع
حیدری افراد باز شس

ب

دمیل داش

باز شس گی از کیفیت ز دگی باالتری برخوردار بود د

ز دگی ساممندان دار د .در مطامع دریان و همکتاران

ایج

با موضوم طراحی امگتوی عوامتل پتیشبینتی کننتدا

امحی و حیدری در

بر اساس

 ،)36شاید یکی از دالیل م فاوت بودن
پژوهشها ای باشد ک مطامع

کا ونهای باز شس گی و مطامع رفع ی و همکاران در
آسایشگاا کهریز

ا جام یاف ا د و مایندا کل جامع

میباشند .)3،36

کیفیت ز دگی بیماران مب ال ب اومسرپپ ی

آ امیز مسیر سازاهای متدل پرستید ،یز ستهم عوامتل
قتادر کننتدا  6/0بت دستتت آمتدا بتود  .)00مطامعت
فالحی و همکاران یز عوامل قادر کنندا را قویتتری

در پژوهش حاضر بی ستطح تحصتیالت و کیفیتت

پیشبی

 )6/13مرتبط با کیفیتت ز تدگی در بیمتاران
بر استاس متدل پرستید در شتهر

ز دگی یز ارتباط معنادار مس قیمی یافت شتد .بتدی

مب ال ب اومسرپپ ی

معنا ک هرچ میتزان تحصتیالت فترد بتاالتر بتود ،از

سنندج شناسایی متوداا تد  .)39بت ظتر متیرستد

کیفیت ز دگی به ری برخوردار بود د .در ایت زمینت

عوامل قادر کنندا ک در مطامع حاضتر شتامل میتزان

تتایج پتتژوهش حاضتتر بتتا پتتژوهش وحتتدا ی یتتا و

درآمد ،بیم درما ی ،دس رسی بت امکا تات بهداشت ی،

همکتاران Lee ،و  Friedman ،Meek Shinkaiو

امکا تتات رفتتاهی و مهتتارتهتتا بتتود ،در ستتاممندان از

همکاران و تامحی و حیتدری همختوا ی دارد ،09

ضعف زیتادی برختوردار استت .ستاممندان بت دمیتل

بود زیرا افرادی

یاز بیش ری ب مواردی بت جتزء عوامتل

 .)31-30 ،36ای

یج دور از ذه

کهومت س

ک از سطح تحصیالت باالتری برخوردار تد از شتغل

قادر کنندا دار د .در مطامع حاضر بعد از عوامل قتادر

به ر و میزان درآمد باالتری یز بهرامند میباشتند کت

کنندا بیشت ری ستهم پیشتگوییکننتدگی مربتوط بت

تمامی ای عوامل در افزایش میزان کیفیت ز دگی فرد

آگاهی بود ک جزء عوامل مس عد کنندا متیباشتد .در

دخیل میباشند.

مطامع دریان و همکاران با موضوم طراحتی امگتوی

در مورد م غیر جتن

ارتبتاط معنتاداری بتا کیفیتت

ز دگی ساممندان یافت شد .ومی تامحی و حیتدری
ب ایت

یجت رستید د کت ز تان از کیفیتت ز تدگی

عوامل پیشبینی کنندا کیفیت ز دگی بیماران مب ال ب
اومسرپپ ی

بر اساس آ امیز مستیر ستازاهتای متدل

پرسید سهم عوامتل مست عد کننتدا جهتت پیشتگویی

باالتری سبت بت متردان برخوردار تد .در حتامی کت

کیفیت ز تدگی ختوب  )6/08بتود  .)00در مطامعت

 Azpiazu Garridoو همکتتاران بیتتان کرد تتد کتت

فالحی و همکاران با موضوم عوامل مرتبط با کیفیتت

کیفیت ز دگی در مردان باالتر از ز ان متیباشتد ،38

ز دگی در بیماران مب ال ب اومسرپپ ی

 .)36شاید یکی از دالیل وجود تفاوت ای باشتد کت

پرسید ،آگاهی کت جتزء عوامتل مست عد کننتدا بتود،

عامل متؤثری بر کتیفیت ز دگی یست ،بلتک

قتدرت پیشبینی کنتندگی ضتعیفی  )β=6/69داشت

جتن
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پژوهش خود ب قش شغل در افزایش کیفیت ز دگی

در ای مطامع با حضور اثر تمامی م غیرهتا بتر روی

سمیه علیزاده و همکاران

کیفیت زندگی سالمندان و مدل پرسید

 .)39از دالیل اح مامی آگتاهی ضتعیف ستتاممندان

بنابر شواهد ب دست آمدا در ای

مطامع دو سازا

گفت ک آنها ب دمیل عدم سواد کافی ،کم حو لگی،

از اهمیت بیش ری برخوردار بود د .پ

دو

ضعف در بینایی و شنوایی ،کم ر با مستائل بهداشت ی

عامل عوامل قادر کنندا و آگاهی) ب ترتیب علل

در ارتبتاط هست ند و کم تتر بتا منتتابعی کت اطالعتتات

رف اری ،گرش و عوامل تقویت کنندا قرار دار د ک

حیح را در اخ یار آنها قرار دهد مواجهند.

از ای

میتوا ند ب عنوان حیط مداخالت مب نی بر کیفیت

در مطامع حاضر م غیرهای عوامل قادر کنندا و بخش

ز دگی ساممندان با اس فادا از مدل پرسید مورد

آگاهی عوامل متس عد کنندا ،ب طور غیر متس قیم بر

اس فادا قرار گیر د ،همچنی در مورد ساممندان جهت

ایج

مشاغلی

کیفیت ز دگی ساممندان تأثیرگذار بود د ک ای

دریان و همکاران  )46و دریان و

با مطامع

همکاران  )00همخوا ی داشت.

بهبود کیفیت ز دگی آنها در ظر گرف
برای ای

قشر بسیار مفید میباشد .زیرا عالوا بر

سرگرمی آنها و جلوگیری از اب ال ب افسردگی باعث

پیشنهاد میگردد جهت بهبود کیفیت ز دگی
ساممندان با ا جام مداخالتی بر روی عوامل قادر

کسب درآمد میشود ک در بهبود کیفیت ز دگی
ساممندان تأثیرگذار خواهد بود.

کنندا و مس عد کنندا ب خصوص بخش آگاهی آن،
ب بهبود کیفیت ز دگی آنها کم

تشکر و قدردانی

کرد.

از آ جا ک مو ها از دو مرکز بهداشت جمعآوری

ای مقام برگرف از طرح تحقیقاتی ب شمارا 93/401

شداا د در تعمیمپذیری ایج بایس ی اح یاط شود و

تحت عنوان بررسی تأثیر مداخل آموزش بهداشت

یز از جمل

براساس مدل پرسید-پروسید بر روی کیفیت ز دگی

محدودیتهای پژوهش حاضر بود د .از آ جایی ک

ساممندان شهر کرمان میباشد و با حمایت معاو ت

ب دمیل ساممند بودن افراد ،جمعآوری اطالعات در

تحقیقات و فناوری دا شگاا علوم پزشکی کرمان

حجم مو بیش ر دشوار بود ،مذا پیشنهاد میشود در

ا جام یاف است .ویسندگان از حامی پروژا و تمامی

بیش ر و تعداد مراکز

طرح مشارکت داش ند ،کمال

همچنی

ماهیت مقطعی ای

مطامعات بعدی حجم مو

مطامع

درما ی بیش ری مورد توج قرار گیرد.

ساممندا ی ک در ای
تشکر را دار د.
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The Factors Predicting Quality of Life in Elderly People in Kerman Using
PRECEDE Model
Somayeh Alizadeh1, Seyyed Vahid Ahmadi Tabatabaei2, Narges Khanjani3,
Mohabbat Mohseni4

Abstract
Background: As life expectancy and the population of old people increases, quality of life in
elderly people becomes more important. The aim of this study was to determine the factors
predicting quality of life in elderly people using PRECEDE model.
Methods: This is a cross-sectional descriptive-analytical study. Data were collected using the
World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)–BREF questionnaire and another
questionnaire including 67 questions according to the PRECEDE model components, which
its reliability and validity were approved. Multi-stage random sampling method was used in
two healthcare centers in Kerman and 80 elderly people were selected. Date were analyzed
using linear regression and statistical indices via SPSS 15.
Results: The mean age of participants was 67.7±7.1 years old, and most of them were female
and married. The quality of life of elderly people was moderate. Among components of the
PRECEDE model, knowledge (a component of predisposing factors) and enabling factors were
the most significant factors predicting quality of life among the participants (R2 =0.46).
Conclusion: According to the results, enabling factors and knowledge (a component of
predisposing factors) were identified as the most important factors predicting quality of life.
Therefore, more focus on these factors in educational programs for elderly people is
recommended.
Keywords: PRECEDE Model, Quality of Life, Elderly, Kerman
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