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چکیده طرحهای پژوهشی حوزة رفتار حرکتی

بررسی رابطه عملكرد حرکتی ،سالمتی روانی و کيفيت زندگی مردان سالمند خانه
های شهر تهران
مجري :داریوش خواجوی
عضو هیئت علمی دانشگاه اراک3112-
چكيده :
هدف تحقیق ،توصی عملکرد حرکتی سالمندان مرد خانههای سالمندان شهر تهران و رابطة آن با کیفیتِ
زندگی آنها بود .جامعة آماری تحقیق کلیة سالمندان مرد خانههای سالمندان شهرستان تهران و نمونة
آماری 291 ،نفر بود .برای سنجش عملکرد حرکتی ،از مواد آزمون تعادل ،سرعت راهرفتن  01متر ،چابکی
ایفرد ،بنشین و برسان اصالحشده ،قدرت ایستا ،نشستن روی صندلی  31ثانیه و پرتاب پرتاب توپ پزشکی
استفاده شد .برای اندازهگیری سالمت روانی و کیفیّت زندگی به ترتیب از پرسشنامة  ،SCL-90-Rو SF-36
استفاده شد .برای تحلیل دادهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آنوا استفاده شد.
نتایج نشان داد که میانگین سن و قد شرکتکنندگان به ترتیب  02/30سال و  059/90سانتیمتر بود.
اندازههای عملکرد حرکتی شرکتکنندگان شامل میانگین نمرة قدرت چنگ زدن دست راست و چپ ،تعادل
پای راست و چپ ،انعطافپ یری ،قدرت اندام تحتانی ،سرعت راهرفتن با و بدون مانع ،مسافت پرتاب و زمان
چابکی گروههای سنّی  04-01 ،54-51و  31سال و باالتر متفاوت بود و عموماً با افزایش سن کاهش یافت
( .)p≤0.05همچنین ،میانگین نمرة تعادل پای چپ ،قدرت اندام تحتانی ،سرعت راهرفتن بامانع و چابکی
شرکتکنندگان منطقة ری از مناطق شمیرانات و تهران بهتر بود و میانگین نمرة شرکتکنندگان ری در
آزمون  01متر راه رفتن ،پرتاب توپ و قدرت چنگزدن دست چپ نسبت به همتایان تهرانی بهتر بود و
همچنین نمرة پرخاشگری شرکتکنندگان منطقة ری از مناطق شمیرانات و تهران پایینتر بود .میانگین
نمرة اضطراب این دو منطقه ،از منطقة ری پایینتر بود .میانگین نمرة زیرمقیاس حسّاسیّت فردی منطقة
تهران از منطقة ری پایینتر بود .میانگین نمرة دو زیرمقیاس روانپریشی و تصوّرات پارانوئیدیِ
شرکتکنندگان منطقة ری نسبت به تهران پایینتر بود .در زیرمقیاس ترس مرضی ،میانگین نمرة مناطق
ری و شمیرانات از تهران پایینتر بود .میانگین نمرة ری از شمیرانات در زیرمقیاس محدودیّت نقش روانی
باالتر بود .میانگین نمرة زیرمقیاس بهزیستی روانی شرکتکنندگان ری از شرکتکنندگان تهرانی باالتر بود.
بین نمرة زیرمقیاس پرخاشگری با تعادل پای چپ و چابکی و بین نمرة تعادل پای چپ و ترس مرضی،
رابطة معنیداری مشاهدهشد (.)p≤0.05
به طور کلّی میتوان نتیجه گرفت که عملکرد حرکتی سالمندان عموماً با افزایش سن کاهش یافت .همچنین
بین برخی اندازههای عملکرد حرکتی با کیفیّت زندگی سالمندان رابطة معنیداری مشاهده شد .برخی از
اندازههای عملکرد حرکتی و کیفیّت زندگی سالمندان شهر تهران از سایر مناطق ضعی تر بود .این یافتهها،
مالحظات پژوهشی ،تندرستی ،درمانی و مداخلهای مهمی را گوشزد میکند.
واژههاي كليدي :عملکرد حرکتی ،سالمت روانی ،کیفیّت زندگی ،سالمند
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