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                                                                                                                                                             شیراز -ایران
       معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز: برگزار کننده

  تأثیر آموزش سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان؛ نتایج یک مطالعه مداخله اي شاهددار

  دکتر پیمان جعفري-فریبا قدس بین -علی خلیلی -دکتر محمد حسین کاوه

  نویسنده مسئول، متخصص آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 

ناخوشی ها و غیرطبیعی هاي سالمت در دوره ي سالمندي نه تنها کیفیت زندگی سالمندان را متأثر می سازند، بلکه  :مقدمه
بر اساس شواهد این . خانواده و نظام سالمت نیز به شدت از بار بیماري و ناخوشی هاي این دوره تحت تأثیر قرار می گیرند

گر آموزش برنامه ریزي شده متناسب با ویژگی ها و شرایط سالمندان براي مشکالت با سبک زندگی همبسته اند و از طرف دی
هدف این مطالعه کارآزمایی تاثیر برنامه . ترویج سبک زندگی سالم راهبرد اساسی براي ارتقاي کیفیت زندگی پیشنهاد شده است

  .یراز  بوده استآموزش سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش کانون جهاندیدگان علوي ش

نمونه ها به صورت تصادفی به دو . سالمند زن و مرد انجام گرفت 104این مطالعه که از نوع مطالعه مداخله اي بود  روي  :روشها
در گروه آزمایش آموزش سبک زندگی سالم به روش سخنرانی تعاملی همراه با . تقسیم شدند ) 52(و کنترل ) 52(گروه آزمایش

ابزارهاي گردآوري اطالعات شامل . ساعت توسط پرستار، کارشناس تغذیه و روانشناس اجرا گردید  10مدت پرسش و پاسخ به 
ماه  بعد  ازآموزش و آزمون دانش در زمینه مراقبت از خود   3پرسشنامه هاي کیفیت زندگی و سبک زندگی سالم بوده که قبل و 

با هر سالمند و تکمیل توسط پژوهشگر براي هر دو گروه تکمیل  قبل و پس از مداخله آموزشی  بودند که از طریق مصاحبه
و با استفاده از روش هایی مانند آنالیز واریانس، تی دانشجو، و ضریب همبستگی  SPSSتحلیل داده ها در نرم افزار . گردیدند

  .پیرسون صورت گرفته است

ندگی سالم در سالمندانی که با همسر و فرزندان خود یافته هاي این مطالعه نشان داد نمرات کیفیت زندگی و سبک ز :نتایج
زندگی می کردند در مقایسه با سالمندانی که به تنهایی یا حداکثر با یکی از این دو زندگی می کردندیشتر بوده است 

(p<0.05) . میانگین نمرات دانش سالمندان در گروه آزمایش بعد ازآموزش افزایش معنا داري یافته بود(p<0.001).  مقایسه
ماه بعد از آموزش نشان داد که این میانگین ها پس از مداخله در  3میانگین هاي نمرات سبک زندگی  و کیفیت زندگی قبل و 

تحلیل . (p<0.001)گروه آزمایش به طور بارز افزایش یافته بود در حالی گروه شاهد از این لحاظ تغییر قابل توجهی نداشتند 
همبستگی بارزي را بین نمرات سبک زندگی و کیفیت زندگی ) سه ماه پس از مداخله(اندازه گیري ها یافته ها در مرحله ي سوم 

  .سالمندان در گروه آزمایش نشان داد

در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش سبک زندگی سالم با رویکرد تیمی و بین رشته اي و بر اساس  :نتیجه گیري
اصول و نظریه هاي آموزشی، می تواند به عنوان راهبردي اساسی در نظام سالمت به منظور بهبود کیفیت زندگی سالمندان و 

  .درمانی و آموزشی قرار گیرد –تی سالمت جامعه مورد توجه و تاکید برنامه ریزان بهداش
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