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Abstract
Background and Objectives: Perceived self-efficacy and social support
are psychosocial constructs that are important in health of population,
especially in the elderly, and affect the quality of life and lifestyle. The
aim of this study was to assess the effect of social-psychological
constructs on lifestyle in the elderly in Yazd city.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 270 older adults
over 60 years of age in 2015. A cluster sampling was performed. Data
collection tools included General Self-Efficacy Scale, Zimet social
support scale, and Iranian elderly lifestyle questionnaires. Data were
analyzed using chi-square and Pearson correlation coefficient. The
level of significance was considered to be 0.05.
Results: The mean scores of lifestyle, social support, and self-efficacy
were 161.9±13.9 (range, 42-211), 46.3±8.7 (range, 12-60) and
29.3±7.7 (range, 10-40), respectively. There was a linear correlation
between lifestyle and social support (p<0.001, 0.594) and self-efficacy
(p<0.001, 0.592). Also, social support constructs (p<0.001, β=0.424)
and self-efficacy (p<0.001, β=0.420) could predict 50% of changes of
lifestyle.
Conclusion: Given that social support and perceived self-efficacy
constructs can predict changes of lifestyle, therefore appropriate
interventions on these psychosocial constructs can improve the lifestyle
in the elderly.
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مقاله پژوهشي

)(Original Article

بررسی تعیینکنندههای روانی -اجتماعی (خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک
زندگی در سالمندان شهر یزد ،سال 1393
حسن رضایی پندری ،1محمدعلی مروتی شریفآباد

*2

دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی

زمینه و هدف :ازجمله ساختارهای اجتماعی  -روانی که در سالمت افراد ،بهویژه قشر سالمند

شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.

دارای اهمیت است ،میتوان به خودکارآمدی درکشده و حمایت اجتماعی اشاره کرد که بر

2گروه سالمت سالمندی ،دانشکده

کیفیت و سبک زندگی تأثیرگذار است .این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ساختارهای اجتماعی -

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید

روانی بر سبک زندگی در سالمندان شهر یزد انجام گرفت.

صدوقی یزد ،یزد ،ایران.

روش بررسی :این مطالعه بهصورت توصیفی -مقطعی بر روی  270نفر از سالمندان باالی 60
سال شهر یزد در سال  1393انجام شد .نمونهگیری بهصورت خوشهای بود .ابزار جمعآوری
اطالعات شامل :پرسشنامههای استاندارد خودکارآمدی عمومی ،حمایت اجتماعی  Zimetو
پرسشنامه سبک زندگی سالمندان ایرانی بود .دادهها با استفاده از آزمونهای کایاسکوئر،
همبستگی پیرسون تحلیل شدند .سطح معنیداری 0/05 ،در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین نمره سبک زندگی ،حمایت اجتماعی و خودکارآمدی سالمندان مورد بررسی
به ترتیب  161/9±13/9از طیف نمره 42-211؛  46/3±8/7از طیف نمره  12-60و  29/3±7/7از
طیف نمره  10-40بود .بین سبک زندگی و حمایت اجتماعی ( )p>0/001 ،0/594و

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

محمدعلی مروتی شریفآباد ،گروه
سالمت سالمندی ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد ،یزد ،ایران؛

خودکارآمدی ( ،)p>0/001 ،0/592همبستگی خطی وجود داشت .همچنین سازههای حمایت
اجتماعی ( )p>0/001 ،β=0/424و خودکارآمدی ( )p>0/001 ،β=0/420توانستند در مجموع
 %50تغییرات سبک زندگی را پیشبینی کنند.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه سازههای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درکشده میتوانند
تغییرات سبک زندگی را پیشبینی کنند .بنابراین ،میتوان با انجام مداخالت مناسب بر روی این

آدرس پست الکترونیکی:
morowatisharifabad@yahoo.com

سازههای روانی – اجتماعی ،سبک زندگی سالمندان را بهبود بخشید.
کلید واژهها :حمایت اجتماعی؛ خودکارآمدی؛ سبک زندگی؛ سالمندان.
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1مرکز تحقیقات سالمت سالمندی،

چکیده

بررسی تعیینکنندههای روانی -اجتماعی (خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک زندگی در ...

حسن رضایی پندری و همکاران

در عصر حاضر ،پیشرفتهای پزشکی و بهداشت باعث کاهش

(اظهار مراقبت ،همدردی ،تشویق) ،کمکرسانی (مالی ،اطالعاتی

مرگ و میر و بهتبع آن کاهش رشد جمعیت شده که اینها خود

و خدماتی) و تصدیق (تشکر) است (.)9

باعث افزایش نسبی طول عمر و جمعیت سالمندان میشود (.)1

 Newmanو  Sarasonبیان میکنند حمایت اجتماعی اثر

کشور ایران با توجه به آخرین سرشماری انجامشده در سال 1390

مستقیمی بر شکایات جسمانی داشته و افراد دارای حمایت

و داشتن  %8/2جمعیت باالی  60سال ،در آینده نه چندان دور به

اجتماعی باال؛ حتی در صورت تجربه حادثه ناگوار در مقابل

سالخوردگی خواهد رسید ( .)2مسلم است که از سالمندی

بیماری ،کمتر آسیبپذیرند ( .)11،10شاکرینیا در مطالعه خود

نمیتوان پیشگیری کرد و ازطرفی نیز در این دوره زندگی ،سالمند

نشان داد بین حمایت اجتماعی ،امید و سالمت عمومی سالمندان،

به دلیل کهولت ،ضعف سیستم ایمنی و بیماریهای مزمن؛ مستعد

رابطه معنیداری وجود دارد ( .)12حمایت مذهبی درکشده

ابتال به بسیاری از بیماریهای عفونی بوده که البته با اصالح سبک

بهعنوان یک تأمینکننده حمایت اجتماعی قوی با وضعیت انجام

زندگی و ارتقای وضعیت بهداشت فردی ،قابلپیشگیری است

رفتارهای ارتقادهنده سالمت شناسایی شده است ( .)13علیپور و

( .)3با توجه به شرایط و بیماریهای خاص دوران سالمندی ،برای
ارزیابی سبک زندگی در این دوران ،عالوه بر موارد تغذیه سالم،

همکاران در مطالعهای با عنوان "نقش حمایتهای اجتماعی در
کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان" ،دریافتند تمامی انواع

فعالیت جسمی ،تفریح منظم و کافی ،اجتناب از موادی چون

حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی ،رابطه معکوس و

دخانیات ،مشروبات الکلی و سایر مواد اعتیادآور ،مخدر و

معنیداری دارد ( .)14معتمدی و همکاران نیز در بررسی نقش

محرک ،مدیریت کافی تنش و آرامسازی ،همچنین فعالیتهایی

حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی سالمندان باالتر از 60

که از شخص در برابر خطرات تهدیدکننده سالمتی محافظت

سال ،به این نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی بر احساس تنهایی،

میکنند نیز بررسی میشود ( .)4از طرفی ،آمارها نشان دادهاند

سالمت عمومیو رضایتمندی سالمندان از زندگی تأثیر معنیداری

 %53از علل مرگ و میرها به سبک زندگی و رفتارهای

دارد و حمایت عاطفی نیز نقش با اهمیتتری نسبت به حمایت

غیربهداشتی مربوط است ( .)5طی سالهای اخیر وضعیت و آمار

ابزاری ایفا میکند ( .)15درخصوص خودکارآمدی ،نشان داده

مرگ و میر در کشور نشان داده است ،شایعترین علل مرگ در

شد سالمندان با خودکارآمدی باال ،رفتارهای مخاطرهآمیز کمتری

گروههای سنی باالی  50سال؛ بیماریهای قلبی  -عروقی ،انواع

داشته و از سالمت بهتری برخوردار هستند ( .)16پرداختن به

سرطانها ،بیماریهای دستگاه تنفسی و حوادث هستند که البته با

مطالعاتیکه به درک بیشتر وضعیت سالمت سالمندان و عوامل

اصالح سبک زندگی ،قابلپیشگیری میباشد ( .)4همچنین

مؤثر در آن منجر شوند میتوانند دانش الزم برای طراحی

مطالعات نشان دادهاند سبک زندگی در سالمندان با مواردی چون

مداخالت مناسب را فراهم کنند .لذا به دلیل اهمیت ساختارهای

سن ،جنس ،سطح تحصیالت و وضعیت تأهل ارتباط دارد (.)7،6

اجتماعی  -روانی و نیز کمبود چنین پژوهشهایی ،مطالعه حاضر

از عوامل روانی  -اجتماعی که میتواند در سبک زندگی و نیز

با هدف تعیین پیشبینیکنندههای اجتماعی  -روانی

سالمت افراد ،بهویژه سالمندان مؤثر باشد میتوان به

(خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک زندگی در سالمندان

خودکارآمدی و حمایت اجتماعی اشاره کرد .خودکارآمدی به

شهر یزد صورت گرفت.

توانایی ادراکشده فرد در انجام و ایجاد یک کنش مطلوب اشاره
دارد ( )7و مشخص میکند افراد چگونه موانع را بررسی میکنند.

روش بررسی

از اینرو خودکارآمدی میتواند باعث حفظ و نگهداری

این مطالعه بهصورت توصیفی  -مقطعی بر روی  270نفر از

رفتارهای سالمتی شود ،بنابراین پی بردن به آن اهمیت دارد (.)8

سالمندان باالی  60سال شهر یزد در سال  1393انجام شد.
حجـم نمـونـه با سطـح اطمینان %95 ،و انحراف معیار  )17( 16/5و
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مقدمه

حمایت اجتماعی شامل تعامالت بین فردی نظیر مسائل احساسی

بررسی تعیینکنندههای روانی -اجتماعی (خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک زندگی در ...

حسن رضایی پندری و همکاران

خوشهای بود ،بدین صورتکه پس از انتخاب  10خوشه در شهر

میدهد .شیوه کدگذاری دادهها بدین صورت بود که به سؤاالت

یزد ،از هر خوشه 27 ،نفر جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند.

دارای گزینههای هرگز ،بهندرت ،گاهی ،اغلب و همیشه به ترتیب

اطالعات با استفاده از پرسشنامهها (توسط پرسشگر آموزشدیده)،

از  1-5کد داده میشد و سؤاالت دارای گزینههای کم ،متوسط و

به روش مصاحبه با سالمندان جمعآوری شد.

زیاد به ترتیب از  1-3کدگذاری میشدند .روایی و پایایی این

پرسشگر به این ترتیب از اولین منزل کار خود را شروع کرد ،از

پرسشنامه در مطالعه اسحاقی و همکاران مورد تأیید قرار گرفته

منزل اول سؤال شد آیا فرد باالی  60سال در این خانه سکونت

است (.)18

دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشت از سالمند درخواست میشد به

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی ( ،)19دارای 10گویه با طیف 5

سؤاالت پرسشنامه ،پاسخ دهد و در نهایت ،پرسشنامه برای وی

درجه (از اصالً صحیح نیست تا کامالً صحیح است) با طیف نمره

تکمیل میشد و اگر در آن منزل سالمندی نبود ،به منزل بعدی

 10-40بوده و درک افراد را از تواناییهای خود در انجام امور

مراجعه و اینکار تا تکمیل تمام پرسشنامهها در هر خوشه ادامه

متفاوت مورد بررسی قرار میدهد .در ایران توسط رجبی و

یافت .الزم به ذکر است که از هر خوشه  27نمونه تکمیل گردید.

همکاران ،شاخصهای روانسنجی این پرسشنامه مورد ارزیابی و

اگر در منزلی سالمند زندگی میکرد و در زمان مصاحبه حضور

تأیید قرار گرفته است (.)20

نداشت ،محقق در زمان دیگری برای تکمیل پرسشنامهها ،مراجعه

پرسشنامه حمایت اجتماعی  ،)21( Zimetدارای  12گویه با طیف

میکرد .در مورد اهداف تحقیق ،بهصورت شفاهی به

 5درجه {خیلی کم (نمره  )1تا خیلی زیاد (نمره  })5با طیف نمره

شرکتکنندگان توضیح داده شد .با توجه به بیسوادی و یا

 12-60میباشد که میزان حمایت اجتماعی صورتگرفته توسط

کمسوادی اکثر سالمندان ،برای یکسانسازی نحوه تکمیل

افراد مختلف (خانواده ،دوستان ،همسر و  )...از فرد را مورد

پرسشنامهها ،تکتک عبارات پرسشنامه برای سالمندان

ارزیابی قرار میدهد .این پرسشنامه نیز در مطالعات مختلف مورد

شرکتکننده در مطالعه خوانده و پاسخ آنها یادداشت میشد.

استفاده قرار گرفته و مکررا ًشاخصهای روانسنجی آن تأیید شده

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :داشتن سن  60سال و

است (.)22-24

باالتر ،سکونت در مناطق شهری یزد ،توانایی تکلم به زبان فارسی،

دادهها با استفاده از آزمونهای تیتست ،کایاسکوئر ،همبستگی

تمایل به شرکت در مطالعه (رضایت داوطلبانه) ،عدم ابتال به

پیرسون به کمک نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند .سطح

بیماری های روانی ،عدم ابتال به ناشنوایی و عدم ابتالی سالمند به

معنیداری 0/05 ،در نظر گرفته شد.

یک بیماری که قادر نباشد به سؤاالت پاسخ دهد .معیارهای
خروج از مطالعه شامل :عدم همکاری سالمند با محقق و مخالفت
خانواده برای شرکت سالمند در پژوهش بود.

یافتهها
در مطالعه حاضر ،میانگین سنی شرکتکنندگان  69/1±7/2سال

ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامههای سبک زندگی سالمندان

بود .از سالمندان مورد بررسی %50/4 ،زن و مابقی مرد بودند.

ایرانی ،خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی  Zimetبود.

میانگین نمره سبک زندگی سالمندان مورد بررسی 161/9±13/9

پرسشنامه سبک زندگی سالمندان ایرانی ( 46سؤالی) توسط

از طیف نمره  42-211بود .اکثریت سالمندان ( )%71/2مورد

اسحاقی و همکاران ( )4در ایران تهیه شده و دارای  4حیطه:

بررسی ،سبک زندگی مطلوب و  %28/8سبک زندگی متوسط

پیشگیری (سؤاالت  29 ،6-15و  ،)40-44ورزش و تفریح

داشتند.

(سؤاالت  ،)1-5تغذیه ( سؤاالت  ،)16-28استرس (سؤاالت

بین سبک زندگی با متغیر سن ،سطح تحصیالت ،بازنشستگی،

 30-33و  )39و روابط (سؤاالت  )45-46 ،34-38میباشد که

وضعیت اشتغال فعلی ،معلولیت ( ،)p<0/001از لحاظ آماری

کسب نمره  :42-98سبک زندگی نامطلوب ،نمره  :99-155سبک

ارتباط معنیداری وجود داشت (جدول شماره .)1
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خطای  2واحد 270 ،نفر محاسبه گردید .نمونهگیری بهصورت

زندگی متوسط و نمره  :156-211سبک زندگی مطلوب را نشان

حسن رضایی پندری و همکاران

بررسی تعیینکنندههای روانی -اجتماعی (خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک زندگی در ...

جدول شماره  :1توزیع سبک زندگی برحسب متغیرهای دموگرافیک در سالمندان شهر یزد ،سال 1393
سبک زندگی
متغیر

میانگین±انحراف معیار
165/4±13/2

خانه دار

155/3±12/3

بیکار

162/3±12/7

بله

161/7±13/7

خیر

163/5±16/3

بیسواد

153/3±13/3

اشتغال فعلی

169/5±10/8

نهضت ،ابتدایی

164/4±9/9

بازنشستگی

160/8±12/1

سیکل ،راهنمایی

163/7±6/3

فرزندان

159/3±12/1

دیپلم

180/5±11/6

تحصیالت دانشگاهی

183/1±7/7

نهاد حمایتی

159±13/9

همسردار

162±14/1

شخصی

162/1±14/1

استیجاری

158/8±6/7

بله

120/5±13/5

خیر

162/3±13/4

157/6±13/7

70-79

سطح
تحصیالت

وضعیت تأهل

بازنشسته

وضعیت اشتغال

0/001

فعلی

151±9/6

مرد

163/4±13/3

زن

159/1±14/5

بیهمسر در اثر فوت

159/7±11/1

بیهمسر در اثر طالق

161/9±13/9

بله

164/8±14/1

خیر

157/6±14/3

0/06

بیمه

0/001

منبع درآمد

0/51

نوع مسکن

0/001

معلولیت

0/001

0/063

0/018

0/25

0/001

دادهها برحسب میانگین و انحراف معیار میباشد.

همچنین بین سبک زندگی و ابتال به برخی از بیماریهای شایع در

پوکی استخوان و درد مفاصل ،فشارخون و بیماریهای قلبی-

دوران سالمندی (مشکالت گوارشی ،افسردگی ،اختالل خواب،

عروقی) ( ،)p<0/001از لحاظ آماری ارتباط معنیداری وجود
داشت (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2توزیع سبک زندگی برحسب بیماریها و مشکالت شایع در سالمندان شهر یزد ،سال 1393
سبک زندگی
متغیر
مشکالت گوارشی
افسردگی
اختالالت چربی خون
بیماری تنفسی
اختالل خواب
مشکالت بینایی شنوایی
درد مفاصل
پوکی استخوان
فشارخون

میانگین ±انحراف معیار

بله

156/3±12/8

خیر

165/2±13/6

بله

151/4±12/7

خیر

165/7±12/5

بله

161±12

خیر

162/6±14/6

بله

154/5±16

خیر

162/3±13/8

بله

152/9±12/9

خیر

165/6±12/6

بله

150/5±15/8

خیر

163/6±12/8

بله

159/5±13/5

خیر

168/4±13/1

بله

152/5±16/8

خیر

164/1±12/5

بله

158/8±13/8

خیر

165/2±13/3

pvalue
0/001

سبک زندگی
متغیر
افت فشارخون

0/001

مشکالت دهان و دندان

0/41

کم اشتهایی

0/12

بیماری قلبی  -عروقی

0/001

سرطان

0/001

دیابت

0/001

میانگین ±انحراف معیار

بیاختیاری ادرار

0/001

سقوط

0/001

حوادث خانگی

بله

142/8±14/8

خیر

162/8±13/1

بله

158/1±17/3

خیر

162±13/8

بله

145±10

خیر

162/2±13/8

بله

155/4±8/5

خیر

163/3±14/5

بله

163/6±1/1

خیر

161/8±14

بله

160/2±13/8

خیر

162/6±14

بله

120/5±13/5

خیر

162/3±13/4

بله

146/3±15/9

خیر

162/7±13/3

بله

152/6±16

خیر

162/6±13/5

pvalue
0/001
0/40
0/039
0/001
0/82
0/27
0/001
0/001
0/007

دادهها برحسب میانگین و انحراف معیار میباشد.
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شاغل

 80و باالتر
جنس

متغیر

169/9±14/3

60-69
سن

pvalue

سبک زندگی

میانگین ±انحراف معیار

pvalue

بررسی تعیینکنندههای روانی -اجتماعی (خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک زندگی در ...

حسن رضایی پندری و همکاران

 29/3±7/7از طیف نمره  10-40بود .بین خودکارآمدی

میتواند ناشی از تفاوت گروههای سالمندی مورد بررسی،

درکشده با سن ( ،)p<0/02وضعیت تأهل ( ،)p<0/04جنس،

تفاوتهای فرهنگی ،قومی و نیز تفاوت در شرایط زندگی و سطح

سطح تحصیالت ،بازنشستگی ،وضعیت اشتغال فعلی و منبع درآمد

دانستهها باشد .بهنظر میرسد سالمندان یزدی با توجه به داشتن

( ،)p<0/01از لحاظ آماری ارتباط معنیداری وجود داشت.

فرهنگ ،آداب و رسوم سنتی که دارند دارای سبک زندگی

همچنین بین خودکارآمدی درکشده و ابتال به مشکالت

مطلوبتری هستند .براساس نتایج ،بین سبک زندگی با متغیرهای

گوارشی ،افسردگی ،اختالل خواب ،مشکالت بینایی و شنوایی،

سن ،سطح تحصیالت ،بازنشستگی و وضعیت اشتغال فعلی ،از

درد مفاصل و بیاختیاری ادرار ( ،)p<0/01ارتباط معنیداری دیده

لحاظ آماری ارتباط معنیداری وجود داشت و از لحاظ سن؛

شد.

سالمندان مسنتر ،سبک زندگی نامطلوبی داشتند .این یافته بیان

میانگین نمره حمایت اجتماعی در سالمندان مورد بررسی،

میکند افزایش سن ،ابتالی سالمند را به بیماریها و مشکالت

 46/3±8/7از طیف نمره  20-60بود .میانگین نمره حیطههای

مزمن افزایش داده و منجر به تحلیل عضالنی ،ایجاد ناتوانی و

حمایت اجتماعی به ترتیب برای خانواده17/9±2/9 ،؛ دوستان،

محدودیت در آنها میشود که این محدودیتها و ناتوانیها سبب

 20/3±4/7و افراد مهم  20/5±3/6به دست آمد .بین نمره حمایت

میگردد سالمند سبک زندگی ناسالمی داشته باشد ( .)26در این

اجتماعی درکشده با جنس ( ،)p<0/01سن ،وضعیت تأهل،

مطالعه ،ارتباط معنیداری بین جنس و سبک زندگی مشاهده نشد.

سطح تحصیالت ،تعداد فرزندان ،وضعیت اشتغال فعلی ،نحوه

بهعبارت دیگر ،سبک زندگی در سالمندان مرد و زن تفاوتی با هم

زندگی و منبع درآمد ( ،)p<0/01از لحاظ آماری ارتباط

نداشت که این نتیجه با مطالعه نجیمی همخوانی داشت ( ،)7اما با

معنیداری وجود داشت .بین نمره حمایت اجتماعی و ابتال به

یافتههای مطالعات دیگر همخوانی نداشت ( .)26-29بهنظر

افسردگی ،اختالل خواب ،مشکالت بینایی و شنوایی ،درد

میرسد همانگونهکه در مطالعات دیگر نیز ذکر شده ،حضور

مفاصل ،سقوط و بیاختیاری ادرار ( )p<0/01نیز ارتباط

عواملی چون سطح تحصیالت ،خصوصیات اقتصادی و اجتماعی

معنیداری دیده شد.

سبب میگردد تا جنسیت سالمندان فاقد نقش تعیینکننده در

بین سبک زندگی و حمایت اجتماعی ( )p>0/001 ،r=0/594و

سبک زندگی آنان باشد ( ،)7،3اما در مورد ارتباط سبک زندگی

خودکارآمدی ( ،)p>0/001 ،r=0/592همبستگی خطی مستقیم و

با سطح تحصیالت ،یافتهها نشان داد میانگین سبک زندگی در

معنیدار وجود داشت .آنالیز رگرسیون نشان داد سازههای حمایت

افراد تحصیلکرده (تحصیالت دانشگاهی) ،باالتر از افراد بیسواد و

اجتماعی و خودکارآمدی درکشده بهطور یکسان (،)β=0/42

تحصیالت ابتدایی است که با نتایج سایر مطالعات همخوانی

سبک زندگی سالمندان را پیشبینی میکنند و این دو در مجموع،

داشت ( .)26-29این نتیجه بیانگر این است که افراد تحصیلکرده،

 %50از واریانس سبک زندگی را تبیین میکنند.

بهویژه با تحصیالت دانشگاهی ،نسبت به سالمتی و عوامل مؤثر بر
آن ،همچنین سبک زندگی سالم ،آگاهی بیشتری دارند که این

بحث

موجب میگردد شیوه زندگی سالمتری نیز در پیش گیرند .در

نتایج مطالعه حاضر نشان داد سبک زندگی  %71از سالمندان یزدی

مطالعه حاضر نتایج نشان داد بین سبک زندگی و ابتال به مشکالت

در سطح مطلوب قرار دارد .این نتایج با مطالعه نجیمی و همکـاران

گوارشی ،افسردگی ،اختالل خواب ،پوکی استخوان و درد

( ،)7شمسالدینی و همکاران ( )25همسو ،ولی با مطالعـات دیگـر

مفاصل ،فشارخون و بیماریهای قلبی – عروقی ،از لحاظ آماری

متفاوت بود ( .)26-28در مطالعه حشمتی و همکاران نیز وضـعیت

ارتباط معنیداری وجود دارد .براین اساس ،سالمندانیکه دچار

سبک زندگی  %67سالمندان ،متوسط گزارش شد ( .)26در مطالعه

مشکالت گوارشی ،افسردگی ،اختالل خواب ،پوکی استخوان و

نصیرزاده و همکاران %95 ،و در مطـالعـه محمـودی و همکـاران،

سایر بیماریهای مزمن نیستند ،سبک زندگی مطلـوبتـری دارند؛
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میانگین نمره خودکارآمدی درکشده در افراد مورد بررسی،

 %54سبک زندگی متوسط داشتند ( .)28،6این اختالفها

بررسی تعیینکنندههای روانی -اجتماعی (خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک زندگی در ...

حسن رضایی پندری و همکاران

و هم معلول سبک زندگی نامطلوب است؛ یعنی سالمندانیکه

عدم همخوانی میتوان به این اشاره کرد که اعضای خانواده

سبک زندگی نامطلوبی دارند بیشتر دچار بیماریهای مزمن شده و

سالمندان مورد بررسی مانند افراد میانسال دور هم جمع نیستند و

نیز آنهایی که دچار بیماریهای مزمن هستند ،سبک زندگی

فرزندان این سالمندان به دلیل مشغله زندگی و داشتن مشکالت،

مطلوبی ندارند (.)26

در فواصل زمانی طوالنیتری به عیادت پدر و مادر خود میروند

در مورد ارتباط خودکارآمدی با سن ،یافتهها نشان داد میانگین

و جویای احوال آنها میشوند .همچنین دوری و مسافت زیاد بین

خودکارآمدی درکشده در سالمندان مسنتر ،کمتر است که این

محل زندگی سالمندان و اعضای خانواده نیز باعث میشود

یافته با نتایج مطالعه ترکی و  Singhهمخوانی داشت ( .)30،29با

سالمندان کمتر مورد توجه و حمایت قرار گیرند؛ حتی برخی از

افزایش سن ،توانایی افراد در رعایت اصول مرتبط با سالمتی و

اعضای خانواده پس از ابتالی سالمند به یک بیماری مزمن ،او را

حفظ آن به دلیل ابتال به بیماریهای مزمن و سایر مشکالت

تنها گذاشته و تا حد امکان ارتباط خود را با او قطع میکنند که

کاهش یافته و منجر به بروز ناتوانی در آنها میشود .سالمندان با

همه این موارد باعث میگردد حیطه خانواده در بحث حمایت

افزایش سن ،بیشتر دچار اختالالت شناختی – جسمانی ،کاهش

اجتماعی ،نمره کمتری بگیرد .در مطالعات دیگر ،حمایت

کارکردهای فیزیکی و افزایش وابستگی در فعالیتهای روزانه

اجتماعی از سوی خانواده ،از سایر زیرمقیاسها و حیطههای

می شوند که این مسئله نیز خودکارآمدی آنها را تحت تأثیر قرار

حمایت اجتماعی بیشتر بوده است .بیشتر بودن حمایت از طرف

میدهد ( .)29در مطالعه حاضر ،میانگین خودکارآمدی درکشده

خانواده ،بیانگر این مطلب است که با توجه به آموزههای فرهنگی

در سالمندان مرد بیشتر از سالمندان زن بود که با نتایج سایر

و مذهبی در کشور ایران ،هنوز فضای صمیمی خانوادههای ایرانی،

مطالعات همخوانی داشت ( .)32،31مردان به دلیل وضعیت

منبع ارزشمندی برای حمایت اجتماعی محسوب میشود

جسمی  -روحی که دارند نسبت به زنان از خودکارآمدی باالتری

(.)32-34

برخوردارند .همچنین در مطالعه حاضر ،میانگین خودکارآمدی

بین حمایت اجتماعی با متغیرهای جنس ،سن ،وضعیت تأهل،

درکشده در سالمندان با تحصیالت دانشگاهی ،بیش از سایر

سطح تحصیالت ،تعداد فرزندان ،وضعیت اشتغال فعلی ،نحوه

سالمندان بود که این یافته نیز با نتایج سایر مطالعات همخوانی

زندگی و منبع درآمد ،از لحاظ آماری ارتباط معنیداری وجود

داشت ( .)31،29در مطالعه حاضر نتایج نشان داد بین

داشت .در مورد ارتباط حمایت اجتماعی با جنس ،یافتهها نشان

خودکارآمدی درکشده و ابتال به مشکالت گوارشی ،افسردگی،

داد میانگین حمایت اجتماعی در سالمندان مرد ،بیشتر از سالمندان

اختالل خواب ،مشکالت بینایی و شنوایی ،درد مفاصل و

زن بوده است .این یافته با نتایج مطالعه  Barryو همکاران و خلیلی

بیاختیاری ادرار ،از لحاظ آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.

و همکاران همخوانی داشت ( .)34،32میانگین حمایت اجتماعی

به عبارت دیگر ،سالمندان مبتال به بیماریهای مزمن،

در سالمندان مسن از بقیه سالمندان ،کمتر است .از آنجاییکه

خودکارآمدی کمتری دارند .بدیهی است که به دلیل ابتال به

سالمندان مسنتر ،مشکالت بیشتری داشته و مبتال به انواع

بیماریهای مزمن ،تحلیل ماهیچهها و عضالت ،ایجاد ناتوانی و

بیماریها و ناتوانیها هستند ،احتمال اینکه کمتر با محیط

محدودیت در انجام کارها ،فرد سالمند قادر نیست خودکارآمدی

اجتماعی ،بهویژه دوستان در ارتباط باشند و اینکه به مؤسسات

خود را مشابه جوانان و میانساالن حفظ کند.

مراقبتی و نگهداری سپرده شوند و یا برای آنها پرستار استخدام

از میان حیطههای حمایت اجتماعی؛ نمره حیطه افراد مهم ،از سایر

گردد وجود دارد و اعضای خانواده آنها نیز وقت و فرصت

حیطهها بیشتر بود که نشان میدهد در زندگی سالمندان مورد

کمتری جهت برقراری ارتباط با سالمند را دارند ( .)32میانگین

بررسی ،برخی افراد مهم نیز وجود داشتهاند و حمایتهای

حمایت اجتماعی در سالمندان متأهل از سالمندان مجرد ،مطلقه و

انجامشده از سوی آنها؛ حتی از خانواده نیز بیشتر بوده است.

همسر فوتشده بیشتر بود.
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چراکه ابتال به بیماریهای مزمن در دوران سالمندی خود هم علت

این نتیجه با نتایج مطالعات دیگر همخوانی نداشت .از دالیل این

بررسی تعیینکنندههای روانی -اجتماعی (خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک زندگی در ...

حسن رضایی پندری و همکاران

بهخصوص در دوران سالمندی است .مطالعه  Barryو همکاران و

خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در ارتقای سالمت ،سخن به

خلیلی و همکاران نیز این موضوع را تأیید میکنند (.)34،32

میان آمده ،لذا بهنظر میرسد این سازهها بتوانند تغییرات سبک

همچنین باالبودن میانگین نمره زیرمقیاس افراد مهم ،از سایر

زندگی را همانگونهکه از نتایج این مطالعه نیز به دست آمد،

زیرمقیاسها نشان میدهد افرادی هستند که نقش مؤثرتری از

پیشبینی کنند .بنابراین ،میتوان با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه

اعضای خانواده برای سالمند ایفا کرده و سالمندان از آنها بهعنوان

و سایر مطالعات مشابه ،ضمن طراحی و انجام مداخالت مناسب

منبعی جهت دریافت حمایتهای اجتماعی استفاده میکنند.

ارتقای سالمتی متناسب با فرهنگ و شرایط زندگی سالمندان هر

نتایج مطالعه حاضر ،نشاندهنده وجود همبستگی مثبت و معنیدار

منطقه بر روی این سازههای روانی – اجتماعی؛ موجبات ارتقا و

بین متغیرهای سبک زندگی ،خودکارآمدی درکشده و حمایت

بهبودی سبک زندگی سالمندان را فراهم کرد.

اجتماعی میباشد .این همبستگی ،بیانگر ارتباط تنگاتنگ

ازجمله محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم همکاری برخی

متغیرهای سبک زندگی ،حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در

از سالمندان یا خانوادههای آنها در مطالعه اشاره کرد .همچنین

سالمندان است .به عبارت دیگر ،با بهبود و ارتقای هرکدام از این

اطالعات از طریق خودگزارشی جمعآوری شد.

سازهها ،سایر سازهها نیز ارتقا مییابد .در مطالعه  Jaiyungyuenو
همکاران ،حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درکشده با

نتیجهگیری

رفتارهای ارتقادهنده سالمتی ،همبستگی مثبت و معنیداری داشت

با توجه به اینکه سازههای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی

( ،)35اما در مطالعه  ،Sungبین حمایت اجتماعی با سبک زندگی،

درکشده میتوانند تغییرات سبک زندگی را پیشبینی کنند.

همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت ،اما خودکارآمدی با

بنابراین ،میتوان با انجام مداخالت مناسب بر روی این سازههای

سبک زندگی فاقد همبستگی بود ( .)36در مطالعه  Omanو

روانی – اجتماعی ،سبک زندگی سالمندان را بهبود بخشید .لذا

همکاران نیز تنها خودکارآمدی درکشده با فعالیت بدنی،

پیشنهاد میگردد محققین در آینده ،مداخالتی را متناسب با

همبستگی داشت و بین حمایت اجتماعی و فعالیت بدنی ،ارتباطی

شرایط سالمندان در زمینه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی،

مشاهده نشد ( .)37سازههای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی،

طراحی و اجرا کرده و نتایج آن را منتشر کنند.

هریک به تنهایی %35 ،از تغییرات سبک زندگی را پیشبینی کرده
و در مدل نهایی میتوانند در مجموع %50 ،از تغییرات سبک

تشکر و قدردانی

زندگی را پیشبینی کنند .در مطالعه  ،Sungحمایت اجتماعی،

بدین وسیله محققین برخود الزم میدانند از تمامی سالمندان عزیز

قویترین پیشبینیکننده تغییرات سبک زندگی ( )%55بود ()36

شهر یزد و خانوادههای محترم آنها که در این مطالعه همکاری

 Jaiyungyuen.و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند

نمودند تقدیر و تشکر نمایند .الزم به ذکر است این مقاله حاصل

که خودکارآمدی درکشده و حمایت اجتماعی درکشده،

طرح تحقیقاتی (به شماره  )3420مصوب مرکز تحقیقات سالمت

مجموعاً  %38از تغییرات رفتارهای ارتقادهنده سالمت را پیشبینی

سالمندی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

میکنند ( .)35در مطالعه مروتی و همکاران ،خودکارآمدی

یزد میباشد.

درکشده %58 ،از تغییرات واریانس رفتارهای ارتقادهنده سالمت
را پیشبینی کرد (.)38
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این یافته ،بیانگر نقش بهسزای همسران در ایجاد جو حمایتی؛

با توجه به اینکه در مطالعات متعدد ،درخصوص تأثیر

حسن رضایی پندری و همکاران

...  اجتماعی (خودکارآمدی و حمایت اجتماعی) سبک زندگی در-بررسی تعیینکنندههای روانی
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