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چكيده
اين مطالعه با هدف بررسي . کنندبا طوالني شدن عمر، رفتارهاي ارتقاء سالمتي اهميت بيشتري پيدا مي. شودتر ميمسنجمعيت جهان : پيش زمينه و هدف

.گرفت استها صورت فعاليتاينو تعيين متغيرهاي موثر بر شرکت سالمندان دراروميهرفتارهاي ارتقاء سالمتي در سالمندان

انتخـاب  بر هـدف  يمبتنيريبه صورت نمونه گسال٦٠ينفر از سالمندان باال٢٤٢باشد که در آن يميقطعم-يفيک مطالعه توصين يا: مواد و روش کار
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.ل شدنديه تحليره تجزيون چند متغيز رگرسيو آناليفياستفاده از آمار توصباهاداده. دبوانسرطيو غربالگريارتقاء سالمت

، )بريکم نمک و پرفييم غذايژرکاهش کلسترول غذا، ،ورزش(هياوليارتقاء سالمتيهاتين فعالياز ب. بود٦٧/٦٩±٣٦/٨ن سن شرکت کنندگانيانگيم: هايافته
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ت سـالمت  يالت، وضعيت شغل، سطح تحصيون نشان داد که وضعيز رگرسيآنال. بودنديرفتار ارتقاء سالمتن يشتريدرصد ب٧/٢٧با مدفوع يش خون مخفيآزما

.سالمندان بودنديارتقاء سالمتيهاتيکننده در انجام فعالييشگويعوامل پو جنس ، سن يروان

ه و يـ اوليارتقاء سـالمت يهاتيه فعاليبقشرکت سالمندان در،ييغذام يژدر رکلسترول ونمکاهشکر از يج مطالعه نشان داد که غينتا:يريجه گيبحث و نت

ن يدر سنهان آموزشيشروع ا، يارتقاء سالمتيد رفتارهايدر مورد فواهاو آموزش خانوادهيآموزش همگانرسد يبه نظر م. ن بودييدر سطح پاسرطانيغربالگر

.ش دهنديافزاسالمندان را يارتقاء سالمتيهاتيتواند شرکت در فعاليگر ميديطيمحيدر دسترس بودن خدمات و فاکتورهان، ييپا

سرطانيبالگرغر، سالمند،يارتقاء سالمت: يديکلمات کل
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مقدمه
ت يـ جمعدر سـال بهداشـت  يبر اساس گزارش سازمان جهان

۲۰کـرده انـد در  ينـ يش بين پيمتخصص. شوديمجهان مسن تر 

درحال حاضـر  ).۱(ر دو برابر خواهد شدينده تعداد افراد پيسال آ

سـال  ۶۰يران را افـراد سـالمند بـاال   يـ ت ايـ از کل جمعدرصد۶

. باشديهزار نفر م۵۶۲ون و يليدهد که معادل چهار ميل ميتشک

ون و يـ ليم۲۶بـه  ۲۰۵۰ن رقـم تـا سـال    يـ شـود ا يمينيبشيپ

در ). ۲(ت کشـور برسـد  يکل جمعدرصد۲۶هزار نفر معادل ۳۹۳

ش يافـزا ا يـ مختلف دنيدر کشورهايد به زندگيامر ياخيهاسال

يبـرا ،همـراه اسـت  يشـگرف يهاتتفاوافته است هر چند که با ي

. )۳(سال اسـت ۴۲رالوئن يسال اما در کشور س۷۷مثال در کانادا 

از آنجا که .)۲(گزارش شده استسال ۶۹يد به زندگيران اميدر ا

به ،رديگيمهمه کشورها را فرا يسالمندا زود مسئلهير يد
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همـراه  يداشتن عمريرساندن مشکالت سالمندان براحداقل 

ن يـ با توجـه بـه ا  .استيبهداشتيهاهداف سازمانجز ايبا سالمت

سـالمندان کـاهش   يزان نـاتوان يـ در سراسر جهـان م ، يهدف گذار

).۳(استافته ي

ده يـ بـه پد ياما متاسفانه در جوامع رو به توسعه به اندازه کـاف 

ک مسـئله پنهـان   يپرداخته نشده است و هنوز به عنوان يسالمند

سـالمندان جـز فرامـوش شـدگان     گريبه عبارت د. مانده استيباق

افتـه يتوسـعه  يدر کشـورها کـه  يدر حـال ،جامعه قرار گرفتـه انـد  

ت از سالمندان و به حداقل يحمايدر راستاياقدامات همه جانبه ا

کـه در آن  يرساندن مشکالت آنان به عمل آمده است بـه گونـه ا  

يبـرا ). ۴(بهتر همـراه اسـت  يت زندگيفيبا کيعمر طوالنجوامع 

بـه  يدرصد سـالمندان بـدون وابسـتگ   ۶۰ش از يکا بيدر آمرل مثا

.)۱(کننديمسال عمر ۷۵ش از يب،جامعه

در سراسر يد همگانيک، تاکيدموگرافي هاتفاوتصرف نظر از 

ق يل تشـو يبه دو دلافراد . استيسالمتارتقاءيهاتيجهان بر فعال

بـالقوه  يهـا کاهش سال-۱: ن رفتارها را دنبال کننديشوند تا ايم

ارتقاء هرچه بهتر -۲. روديمن ير زودرس از بيعمر که در مرگ و م

).۱(ماندهيباقيكيفيت زندگ

ــان  ــازمان جه ــران س ــا يرهب ــت مشــارکت در رفتاره يبهداش

هاکه انسانيه کرده اند، اما زمانين توصيتمام سنيبرارا يسالمت

ژه يـ وهبز ينيارتقاء سالمتيکنند، رفتارهايمعمر يبه مدت طوالن

عملکـرد، اسـتقالل و   حفـظ يبـرا WHOگرفتن اهـداف  با در نظر

اهـداف ارتقـاء  . دکننيمدا يپيشتريبتياهميت زندگيفيبهبود ک

ژه شـامل  يـ طور وهدر سالمندان بهايمارياز بيريشگيو پيسالمت

حاد و مزمن، حفظ عملکرد يهايمارياز بير ناشيکاهش مرگ وم

ت يـ فيش کيو حفـظ و افـزا  يد به زندگين امکرديمستقل، طوالن

ک گروه يکه سالمندان کردد قبول ين بايبا وجود ا. باشديميزندگ

و يعملکـرد ييتوانـا تمـام ابعـاد  يبررسـ ناهمگن هستند و اريبس

ن اصـل يـ با توجه به ا.رسديمناممکن به نظر هاآنيت زندگيفيک

م يتصـم يء سالمتارتقايهاتيکه در مورد مشارکت در فعاليزمان

را در هاآنيت زندگيات افراد و وضعيخصوصست يبايمم يريگيم

.)۳(ميرينظر بگ

يارتقاء سالمتيهارفتار
هـا يمارياز بيريشگيو پيمربوط به ارتقاء سالمتيهاتيفعال

قبـل از وقـوع آن و   يمـار ياز بيريشگيا پيه ياوليريشگيشامل پ

در مراحـل  يماريا عدم وجود بيوجود يه که بررسيثانويريشگيپ

مــداخالت و اقــدامات معمــول کــه در رابطــه بــا . باشــديمــه يــاول

متوسـل شـدن بـه    : رد عبارتنـد از يـ گيمـ ه صـورت  ياوليريشگيپ

کـم چـرب   ييم غـذا يـ ل رژيـ از قبيسـالمت ياز رفتارهايسرکي

گار، ياشباع شده، ورزش منظم، قطع مصرف سيهايچربمخصوصاٌ

ن آمـدن  ييقات نشـان داده اسـت کـه پـا    يتحق. توقف مصرف الکل

با کلسترول کم ييم غذايو انتخاب رژ) LDL(زان کلسترول خونيم

. دهـد يمـ را کـاهش  يعروقـ –يقلبـ يماريزان بيدر تمام افراد م

يت جسـمان يسـالمت و وضـع  يت عمـوم يورزش باعث بهبود وضع

تنفس توان به بهبود قدرتيمن راستا يدر ا. گردديمافراد سالمند 

از مشکالت حاد يريشگي، پياستقامت، تعادل و انعطاف بدن،يهواز

يو حوادث عروق مغزي، انفارکتوس قلبهايل شکستگياز قبيبدن

م کـه نشـان   يـ در دست داريل کافيگار داليدر مورد س. داشاره کر

د و يـ ز مفيـ ن بـاال ن يافراد در سـن يگار برايترک سيدهند حتيم

و يتنفسـ يمـار يتوانـد ب يگار ميتوقـف سـ  ژه يـ وهسودمند است، ب

ت يـ فيب احتمـال دارد ک ين ترتيبد. را بهبود بخشديعروق-يقلب

.)۱(ابديز بهبود ينيزندگ

زان کـم اثـر   يـ که استفاده بـه م نيرغم ايز عليدر مورد الکل ن

ــر رويمحــافظت ــزاو قلــب داشــتهيهــايمــاريبيب ش يباعــث اف

ن يو زمـ يـي تـداخالت دارو شود، امـا خطـر   يمHDLن يپوپروتئيل

در اثر مصرف الکـل در افـراد مسـن    ياستخوانيخوردن و شکستگ

.ز گزارش شده استين

هيــثانويريشــگيکــه در حــال حاضــر جهــت پييهــاهيتوصــ

رد، بـا بـه   يپـذ يمـ افـراد مسـن صـورت    يبـرا )سرطانيغربالگر(

متعـدد،  يهـا ه شـده توسـط سـازمان   يـ تهيهاييراهنمايريکارگ

مسـن تـا   يهادهد که خانميمنشان هان راهنمايا. اندن شده يتدو

انجـام  يبار ماموگرافکيد دست کم هر دو سال يبايسالگ۷۵سن 

بار تکرار کيسال ۲-۳هر ات هستنديد حيکه در قيتا زمانداده و 

د هر سال انجام گرفته و در صورت يپستان باينينات باليمعا. کنند

.نـه کننـد  يه خود، خودشـان را معا ه شود کيتوصهاامکان به خانم

مسـن  يهـا خـانم يبـرا نيروتـ به طور دهانه رحمرياسمشيآزما

کـه در  يشود، به خصوص در مـورد آن دسـته ازافـراد   يمز نيتجو

يبررس. داشته اندطبيعیيهاد مثل خود تستيتوليهاطول سال

يانه بـرا يد بـه طـور سـال   يمدفوع بايو خون مخفيعات پوستيضا

مـردان  يانه برايطور سالهنه پروستات بيسال و معا۵۰يباالافراد 

يه در مورد رفتارهايبا توجه به کمبود اطالعات پا. )۱(رديانجام پذ

ــالمت ــاء س ــ يارتق ــا و ب ــور م ــالمندان در کش ــوهس ــتان ي ژه در اس

ارتقاءيرفتارهاتيوضعنييتعن مطالعه با هدف يا، يغربجانيآذربا

و عوامل مـوثر بـر شـرکت افـراد     سرطانيگره و غربالياوليسالمت

.گرفته صورت يثانوه وياوليريشگيپيهاتيسالمند در فعال

مواد و روش کار 
جامعـه  . اسـت يمقطعـ -يفيک مطالعـه توصـ  يـ ن پژوهش يا

ل يه تشـک يـ سـال شهرسـتان اروم  ۶۰يبـاال پژوهش را سالمندان
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ج مطالعـات  ينتـا ن تعداد نمونـه بـا اسـتفاده از    ييتعيبرا. دادنديم

۶۵تـا ۴۰ن يهـم رفتـه بـ   يدهـد رو يمـ که نشان يمشابه خارج

،)۱(دهنـد يمـ را انجـام  يقاء سالمترتايدرصد سالمندان رفتارها

۶۵/۰p=۰۶/۰وd=   در نظر گرفته و از فرمول برآورد نمونـه تعـداد

بر هدف بود يمبتنيريروش نمونه گ. نفر برآورد شد۲۴۲هانمونه

ين مراجعه کنندگان به درمانگاه مرکز آموزشـ ياز بگرانو پژوهش

.ط را انتخـاب کردنـد  يواجد شرايهانمونهينيمارستان امام خميب

حاد هنگام مصاحبه، سن يماريورود به مطالعه نداشتن بيارهايمع

و ١MMSEنامـه پرسـش و باالتر از ۲۴سال، کسب نمره ۶۰يباال

. بودSF12٢نامهپرسشو باالتر از ۲۰نمره 

MMSEت يوضعيبررسيبرايتميآ۳۰استاندارد نامهپرسش

توجه ،نوشتنييتوانا،به زمان و مکانياست و آگاهيسالمت ذهن

ن يـ ازات ايامت. کنديميتکلم را بررسييو تواناياداوري،و محاسبه

نشـانگر  ۲۴تـر از  از کـم يامت. ر استيمتغ۳۰از صفر تا نامهپرسش

عـالوه بـر   نامـه پرسـش ن يـ ايائيـ و پايروائ.استيمشکل شناخت

د شده استييز تايدر مطالعات داخل کشور ن) ۱(يمطالعات خارج

استاندارد نامهپرسشاز يت سالمت جسمانيوضعيبررسيبرا). ۵(

SF12انجامييانگر توانايتم دارد که بيآ۱۲ن ابزار يا. استفاده شد،

. اســتيالمتت ســيوضــعيابيــارزياحســاس و چگــونگيچگــونگ

ـ . ر استيمتغ۳۶تا۱۲از نامهپرسشازات يامت ن يـ ايائيـ و پايروائ

د شـده  ييـ ش تـر تا يپيو داخليز در مطالعات خارجيننامهپرسش

).۶،۱(است

بود که به صورت مصـاحبه  نامهپرسشهادادهيابزار جمع آور

نبـود شـماره تلفـن گرفتـه     يکه فرصت کافيرو و در موارددررو

.شديمل يتکميبه صورت تلفنبعدشد ويم

، کيدموگرافيهايژگيو: ر بوديزيهاشامل قسمتنامهپرسش

ت سـالمت  ي، وضـع يت سالمت جسـمان ي، وضعمزمنيماريبسابقه 

ر يـ در ز. سـرطان يه و غربالگرياوليارتقاء سالمتي، رفتارهايذهن

داشـتن  ،التيسطح تحص،جنس،ک سنيگروه مشخصات دموگراف

يماريبر گروهيدر ز. شدنديابيمه ارزيدرمان و بيبرايدرآمد کاف

ابـت،  يت، ديـ آرترچـون ييهـا يمـار يا عدم ابتال بـه ب يابتال مزمن،

، يينـا ي، سـرطان، مشـکالت ب  يمغـز ، سکتهيعروق-يقلبيماريب

يهـا يمـار يبنسون، فشار خون بـاال و  يا اضطراب، پارکييافسردگ

يابيـ ارز(ل قـرار گرفـت   ر مـورد سـوا  يـ و خيبه صورت بليگوارش

).بوديبه شکل خود اظهارهايماريداشتن ب

کـه در  يطـور همانهياوليارتقاء سالمتيرفتارهار گروه يدر ز

م يـ ژافـت ر يدر،يت ورزشـ يفعالآورده شده است،۱جدول شماره 

گار يکم نمک و استعمال سيغذاها،بر بااليف،کم کلسترولييغذا

1 Mini mental state examination
2 Short form health survey: 12

،ريـ سال اخ۲در يماموگرافرطان انجام سير گروه غربالگريو در ز

ش يشـات پروسـتات، آزمـا   ينات دهانه رحم، آزماير و معايپاپ اسم

ر يـ ا خيـ يبه صـورت بلـ  ينات پوستيمدفوع و معادريخون مخف

يظاهرييوه روايبه شنامهپرسشييروا. قرار گرفتنديمورد بررس

يپرسـتار گروه يئت علميهياعضاو با استفاده از نظراتو محتوا

ــگاها ــک آزاد ويدانش ــوم پزش ــاروميعل ــامي ــديه ت ــپا. ن ش يياي

. برآورد شد۹۳/۰زمان با استفاده از روش مشاهده همنامهپرسش

ت يوضـع ،کيـ ن مشخصات دموگرافييتعيبرايفياز آمار توص

يغربـالگر يورفتارهـا يارتقـاء سـالمت  ي، رفتارهـا مـزمن يمـار يب

ک قـدم بـه قـدم    يون لوجسـت يرسز رگياز آنال. سرطان استفاده شد

ر گذار در مشارکت سـالمندان  يتاثيمشخص کردن فاکتورهايبرا

سرطان اسـتفاده  يغربالگريرفتارهاويارتقاء سالمتيدر رفتارها

درآمد ،التيسطح تحص،مزمنيهايماريتعداد ب،جنس،سن. شد

ت سـالمت  يوضـع ،يت شـغل يوضع،مهيداشتن ب،درمانيبرايکاف

مستقل در نظر گرفته يرهايمتغيت سالمت ذهنيوضعويجسمان

ن يدر بهاريتفاوت نسبت متغيبررسيدو براياز آزمون کا. شدند

هـا تمـام آزمـون  يبرا۰۵/۰يداريسطح معن. استفاده شدهاگروه

.استفاده شد

راهنماي رفتارهاي ارتقاء سالمتي و :)۱(جدول شماره
غربالگري سرطان در سالمندان

تارهاي ارتقاء رف

)متغير(سالمتي 

معيار

دقيقه۳۰سه بار در هفته به مدت ورزش

ي غذاي روزانههاسبزي يا ميوه در وعدهفيبر غذايي

حذف نمک از سر سفرهنمک

درصد کالري غذاي روزانه از چربي غير ۷کلسترول پايين

اشباع

تکرار هر ،ساليانه،سال۴۰بعد از هاخانمماموگرافي

سال۱- ۳

جواب ۳بار بعد از سال يک۱-۳هر هاخانمپاپ اسمير

ساليانه،منفي

سالگي به صورت ساليانه۵۰بعد از خون مخفي مدفوع

سالگي به صورت ساليانه۵۰آقايان بعد از آزمايش پروستات

معاينه ضايعات 

پوستي

سالگي به صورت ساليانه۵۰بعد از 
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ج ينتا
ن يانگيـ م.بـود ۶۷/۶۹± ۳۶/۸دگان ن سن شرکت کننيانگيم

ت يو وضعSF12 (۴۳/۴±۱۹/۲۵(يجسمانسالمتتيضعنمرات و

بـود کـه نشـان دهنـده     MMSE (۵۰/۲±۳۷/۲۸(يسالمت ذهنـ 

خـوب شـرکت کننـدگان در    يو شـناخت يت سالمت جسمانيوضع

ل يمـاران خودشـان بـدون وسـا    يکـه تمـام ب  ياگونههب. مطالعه بود

ل چر به درمانگـاه آمـده بودنـد و امکـان     يوايمثل برانکارد يکمک

ــائ ــيخودآزم ــگيا پي ــاليمعايري ــات ب ــا. را داشــتند.. .وينين ر يس

مــزمن شــرکت يهــايمــاريک و ســوابق بيــدموگرافيهــايژگــيو

.خالصه شده است۲کنندگان در مطالعه در جدول شماره 

-يک و سوابق بيماريي دموگرافهافراواني نسبي و مطلق برخي از ويژگي):۲(جدول شماره 
هاي مزمن نمونهها

(%)درصد )N (تعداد سطح اندازه گيري متغير

۵/۴۷ ۴۱۱ زن جنس

۵/۵۲ ۱۲۸ مرد

۵/۶۳ ۱۵۳ دبيسوا تحصيالت

۲/۱۸ ۴۴ زير ديپلم 

۶/۲۰ ۴۵ ديپلم

۷۴ ۱۷۹ دارد درآمد کافي براي درمان

۲۶ ۶۳ ندارد

۴/۶۹ ۱۶۷ دارد بيمه رماني

۶/۳۰ ۷۵ ندارد

۸/۲۴ ۶۰ شاغل شغل

۲/۷۵ ۱۸۲ بيكار يا بازنشسته

۵۴/۱۵ ۳۷ بلي مشکالت گوارشي

۵۴/۱۵ ۳۷ بلي سابقه مشکالت قلبي

۸۳/۱۲ ۳۱ بلي سابقه سکته مغزي

۴/۵ ۱۳ بلي سابقه سرطان

۲۷/۲۰ ۴۹ بلي مشکالت بينائي

۷۲/۲ ۶ بلي افسردگي يا اظطراب

۴/۵ ۱۳ بلي پارکينسون

۸۶/۱۴ ۳۵ بلي فشار خون باال

۸۶/۱۴ ۳۵ بلي )نراتيوژروماتوئيد و د(بيماري آرتريت

ارتقـاء  يا عـدم انجـام رفتارهـا   يـ انجام يمطلق و نسبيفراوان

.نشان داده شده است۳در جدول شماره هادر نمونهيسالمت

فـاکتور  شغل تنهـا  قدم به قدمون يرگرسزيآنالج يبراساس نتا

سـطح  ). β= ۳۰/۰وp= ۰۵/۰(بـود يم ماموگرافدر انجارگذار يتاث

ــ ــالمت يو وضــع)β= ۲۱/۰وp= ۰۱/۰(الت يتحص يذهنــت س

)۰۰۲/۰ =p۲۶/۰و =β (ــا ــذار دريتاثيفاکتوره ــام ورزش رگ انج

افـت  يدر درگـذار رير تاثيمتغ) β= ۷۳/۰وp= ۰۱/۰(درآمد.بودند

ر يمتغ) β= ۹۲/۰وp= ۰۰۱/۰(تيجنسوبودکلسترولم کميرژ

انجـام  مـوثر بـر  يرهـا يمتغ.بـود گاريمصرف سدر عدمر گذاريتاث

p=۰۰۱/۰(يت سالمت روانيوضع،مدفوعدريش خون مخفيآزما

ر مـوارد  يدر سا. بودند)β= ۴۲/۰وp= ۰۳/۰(و سن ) β= ۳۲/۰و

.امديمستقل و وابسته بدست نين فاکتورهايبيارتباط
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و نسبي انجام يا عدم انجام رفتارهاي ارتقاء سالمتي فراواني مطلق ):۳(جدول شماره 
هادر نمونه

خيربليمقياس

درصدتعداددرصدتعدادرفتار ارتقاء سالمتي

ک
مشتر

۶۳۶/۲۵۱۷۹۴/۷۴يم پرفيبرژر

۶۷۷/۲۷۱۷۵۴/۶۹آزمايش خون مخفي

۱۵۸۴/۶۴۸۴۶/۳۵يم کم نمکژر

۶۰۸/۲۴۱۸۲۲/۷۵فعاليت ورزشي

۱۳۰۷/۵۳۱۱۲۳/۴۶کاهش کلسترول غذا

۷۵۲/۳۲۱۶۷۸/۶۶مصرف سيگار

۱۸۵/۷۲۲۴۵/۹۲معاينات پوستي

زنان

۱۵۷/۱۱۹۹۳/۸۸ماموگرافي

۱۱۴/۹۱۰۳۶/۹۰پاپ اسمير

مردان 

۳۴۲۵۹۴۷۵آزمايش پروستات

يريجه گيبحث و نت
درصـد افـراد شـرکت    ۷/۱۱مطالعه نشان داد کـه فقـط   جينتا

نه انجـام داده  يسـ يسال گذشته مـاموگراف ۲ق در يکننده در تحق

ــد،  ــم  ۴/۹بودن ــاپ اس ــراد پ ــد اف ــرو ير و معايدرص ــات س کس، ين

،يورزشــتيــفعالقيــدرصــد افــراد شــرکت کننــده در تحق۸/۲۴

. داشتندبريم پرفيژدرصد ر۶/۲۵گار و يدرصد عدم مصرف س۸/۶۶

از يک مرکز نگهـدار يک از يرسنج مطالعهيج با نتاين نتايسه ايمقا

۲-۳درصد افراد در ۴۶که در آن کا يماران سالمند در کشور آمريب

درصد ۵۸ر، يدرصد افراد پاپ اسم۳۹نه، يسير ماموگرافيسال اخ

درصـد  ۸/۵۲گار ويسـ عـدم مصـرف   درصد افراد ۹۱افراد ورزش، 

ارتقـاء  يدهـد کـه رفتارهـا    يمنشان ، )۱(داشتندبريپرفيغذاها

ن يدر عـ . شونديمسالمندان در کشور ما مورد غفلت واقع يسالمت

گار در کشـور مـا از   يزان مصرف سـ ير ميرفتارها نظيکه برخيحال

).۷(ار بهتـر اسـت   يه بسـ ير سـور يـ منطقه نظيگر کشورهايبرخ د

م شات پروستات انجـا يآزماريسال اخ۲در درصد شرکت کنندگان 

سـالمندان  يبر رو) ۸(کاران مو ه١ن قنيعه تداده بودند، در مطال

شـات پروسـتات انجـام داده    يدرصد مـردان آزما ۶۲کا،يکشور آمر

ه ن مطالعيدر ا. دو برابر ارقام کشور ماستش ازيزان بين ميا.بودند

م کـم  يـ ژدرصد ر۴/۶۴و کاهش کلسترولافراد رفتاردرصد۷/۵۳

ک يرسـن کردند، در مطالعه يمت يخود رعاييم غذايرا در رژنمک

زارش درصد گ۹/۵۹ودرصد۴۵ب ين رقم به ترتيا)۳(و بلوم) ۱(

مشـابه انجـام   مطالعـات در جامعه ما بهتـر از  ردان مويا. شده است

درصـد افـراد   ۷/۲۷در مطالعه ما . استيخارجيشده در کشورها

راد درصـد افـ  ۴/۷مـدفوع و  يش خـون مخفـ  يمورد مطالعـه آزمـا  

، در مطالعه بودندانجام داده يعات پوستياز نظر ضاينات پوستيمعا

سـالمندان  درصـد  ۷۳،کـا يان آمريهودييو همکاران بر رو٢البرت

گـزارش  ينـات پوسـت  يمعاهاآندرصد۷۰ويش خون مخفيآزما

1 Tingen
2Albert
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م کم ياز ارقام مطالعه ما همچون مصرف رژيگرچه برخ).۹(کردند

ينظر برسند ولـ هبيآرمانيست قدرنمک و کم کلسترول ممکن ا

ن مطالعـه بـه   يـ سـرطان در ا يانجام غربـالگر يابيکه ارزيياز آنجا

حات يبود، فلذا ممکـن اسـت بـا وجـود توضـ     يصورت خود اظهار

داده ير واقعـ يـ ل عدم درک درست پاسـخ غ يمصاحبه کننده به دل

از مراجعه کنندگان يرين مطالعه نمونه گيگر در اياز طرف د. شود

مارستان صورت گرفته که افراد مراجعه کننده جهت يبه درمانگاه ب

ن احتمـال  يـ ن رو ايـ مراجعه کرده بودنـد، از ا يقبليماريکنترل ب

ج مطالعه بـا  ياز سطح شهر نتايک نمونه تصادفيوجود دارد که در 

سـه  يز از مقايـ ن وصف نياما با ا.دين بدست آياتر ازکميدرصدها

افـت کـه بجـز مـوارد کـاهش      يتوان دريمذکر اعداد و ارقام فوق ال

ارتقـاء  يهـا عمـده رفتـار  ،کـم نمـک  ييم غذايژکلسترول غذا و ر

آلبرت .سالمندان در جامعه ما مورد غفلت واقع شده استيسالمت

ياکثر سالمندان در رفتارهـا عدم مشارکت احتمال ) ۹(و همکاران 

يجرهاينـه پروسـ  يهزسـرطان را بـه   يو غربـالگر يارتقاء سـالمت 

ن گونـه رفتارهـا نسـبت    يـ د ايـ افراد از فوايا عدم آگاهييصيتشخ

در مطالعه ما سطح درآمد سالمندان با کـاهش کلسـترول   . دهديم

ــو ــاط ق ــت يارتب ــا)β= ۷۳/۰(داش ــا در س ــاط ي، ام ــوارد ارتب ر م

يارتقـاء سـالمت  يو رفتارهـا ين داشتن درآمـد کـاف  يبيداريمعن

صد شرکت کنندگان اظهار کردنـد  در۷۴هرچند که . امديبدست ن

از ياريامـا ممکـن اسـت کـه بسـ     ،درمان دارنـد يبرايدرآمد کاف

هاآنيت مالين مطالعه نخواسته باشند وضعيشرکت کنندگان در ا

قابـل  يلـ ير خيـ ن متغيـ ايهان رو دادهيشود و از اينامناسب تلق

ن يـ ت افـراد درا يـ اکثر،زيـ نيدر مـورد عـدم آگـاه   .ستياستناد ن

ـ ) درصـد ۲/۶۳(العهمط دو نشـان داد  يآزمـون کـا  .سـواد بودنـد  يب

الت ارتباط يبا سطح تحصورزش منظم موردمشارکت سالمندان در

ــ،)p= ۰۴۵/۰(داشــت ــدربقيول ــاي ــالمتيه رفتاره ــاء س و يارتق

الت يتحصـ يسـواد بـا گـروه دارا   يسه افراد بيسرطان مقايغربالگر

يز هم عدم آگاهيمطالعه نن ين در ايبنابرا. نشان نداديتفاوت آمار

تواننـد علـت   يمـ يصـ يتشخيجرهاينـه پروسـ  يهزد و هـم  ياز فوا

يو غربـالگر يارتقـاء سـالمت  يشرکت کمتـر در رفتارهـا  ياحتمال

ز يـ ا روزنامه نيون و يزيسواد از تلويافراد بمخصوصاً. سرطان باشند

در . توانند اسـتفاده کننـد  يمنيبا زبان فارسييل عدم آشنايبه دل

ين در غربالگرييل مشارکت پايو همکاران دل١ينسيمطالعه اسکار

). ۱۰(آسان ذکر شده استيسرطان عدم دسترس

ارتقــاء يرفتارهـا ير گـذار بـر اجـرا   يدر خصـوص عوامـل تـاث   

تنهـا  يج مطالعـه نشـان داد کـه در مـورد مـاموگراف     ينتـا ،يسالمت

آزمـون  .بـود يت شغلير داشته باشد وضعيتواند تاثيمکه يريمتغ

1 Scarincy et al

ــا يدر مقابازنشســتهيهــاخــانمدو نشــان داد نســبت يکــا ســه ب

). p= ۰۳۱/۰(بـاالتر بـود  يمـاموگراف يدر اجـرا دارخانهيهاخانم

و تعـامالت  ينـه اطالعـات  يبازنشسـته زم يهـا خانمرسديبه نظر م

در مطالعـه گلـدبرگ و   . دارنديدرک سالمتيبرايبهترياجتماع

.بهتر بـود هار گروهيسه با سايدر مقاغلشايهان شرکت خانميچو

يد شرکت در رفتارهـا ياز فواباال ين مسئله را آگاهيل ايشان دليا

در ).۱۱(دانسـت بـاال يبه خاطر تعـامالت اجتمـاع  يارتقاء سالمت

ر يتـاث يت سالمت روانيالت و وضعير تحصيمورد انجام ورزش، متغ

يت سـالمت روانـ  يو وضـع الت بـاال يکه تحصـ ي، افرادودندگذار ب

. داشـتند يشـتر يل بيـ ن رفتارهـا تما يانجام ايداشتند، برايبهتر

يش خون مخفـ يدر انجام آزمايت سالمت روانير سن و وضعيمتغ

رگـذار بـر عـدم مصـرف     يفاکتور تاث،تيجنس. ر داشتنديمدفوع تاث

يتـر وع کـم يان درصـد شـ  يـ قاآسـه بـا   يدر مقاهاخانم. گار بوديس

ن جامعـه  يـ ن مسئله متاثر از فرهنگ ايايقوداشتند و به احتمال

.است

يترل کميتما)۸۰-۷۱(ن باالتريسنگروهشرکت کنندگان در

ن امـر را  يـ ل ايدلک يرسن.نشان دادنديسالمتيرفتارهايبر اجرا

خطر ناک مثل يهايمارياز وجود بل سالمندان به اطالع يعدم تما

ن در مطالعـات  ي، همچنـ )۱(ذکر کـرده اسـت  نه و روده يکانسر س

شـده  اشـاره  آسـان  ينه باال و عدم دسترسيهزچون يبه عللگر يد

ک مشـکل مضـاعف در انجـام    يـ يذهنـ يوجود نـاتوان ). ۱۰(است 

در سالمندان است، چرا که افراد به خـاطر  يارتقاء سالمتيرفتارها

مراجعـه  درمانگـاه کنند چـه وقـت بـه    يمفراموش يمشکالت ذهن

تواننـد مطـابق دسـتور انجـام     يمرا نيالمتسيهاهيا توصيکنند و

و شـات پروسـتات   ير زنان، آزماين مطالعه پاپ اسميدر ا). ۹(دهند

رسـد  يمبه نظر . کننده نداشتيريشگير پيمتغيشات پوستيآزما

.د باشديمفندهيآدر مطالعات يگريدمستقليانتخاب فاکتورها

اعـم از  يارتقـاء سـالمت  يرفتارهايد گفت که اجرايدر کل با

ن يـ مربوط بـه سـالمندان در ا  سرطان يه و غربالگرياوليريشگيپ

ن مسـئله  يـ ، ابـود ن ييپـا يخارجمشابه اتمطالعه نسبت به مطالع

آورديمـ ن ييرا پان گروهيامانده عمريباقيهاساليت زندگيفيک

ه مـا  يتوص. خواهد مانديک مشکل هر چند پنهان باقيو به عنوان 

د يـ و فوايدر مـورد آسـان  هـا وزش خـانواده و آمـ يآموزش همگـان 

ن ينه به ايراحت و کم هزياست و در درجه دوم دسترسيريشگيپ

.اقدامات است

قيتحقيهاتيمحدود
سرطان به صورت يو غربالگريارتقاء سالمتيرفتارهايابيارز

نادرسـت  يهـا ماران برداشـت يبوده لذا ممکن است بيخود اظهار

.بدهندير واقعيغياهداشته باشند و پاسخ
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۸۹، تابستان ۲، شماره ۲۱دوره مجله پزشکي اروميه

٢٢٣

ممکـن  يريـ ماران موقع نمونه گيبيو خستگدرمانگاه ط يشرا

.ر داشته باشديآنان تاثياست در پاسخ ده

ن رو در يـ از ا. استير تصادفيمطالعه به صورت غيريگنمونه

. اط شوديد احتيج مطالعه بايم نتايتعم

ير و سپاسگزاريتقد
شـرکت کننـده در   سـندگان کمـال تشـکر را از سـالمندان    ينو

ينـ يمارسـتان امـام خم  يبيق و از همکاران درمانگاه تخصصيتحق

.دارنديه ابراز مياروم
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