
بررسی رابطه عملکرد حرکتی، سالمتی روانی و کیفیت زندگی مردان سالمند خانه 

 های شهر تهران

 داریوش خواجویمجری: 

 2931-عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
ن و رابطة آن با کيفيتِ های سالمندان شهر تهرا هدف تحقيق، توصيف عملکرد حرکتی سالمندان مرد خانه

های سالمندان شهرستان تهران و نمونة آماری،  زندگی آنها بود. جامعة آماری تحقيق کلية سالمندان مرد خانه

متر، چابکی ايفرد، بنشين  02رفتن  تعادل، سرعت راه آزموننفر بود. برای سنجش عملکرد حرکتی، از مواد  042

ثانيه و پرتاب پرتاب توپ پزشکی استفاده شد. برای  02ن روی صندلی شده، قدرت ايستا، نشست و برسان اصالح

استفاده شد. برای  SF-36، و SCL-90-Rگيری سالمت روانی و کيفيّت زندگی به ترتيب از پرسشنامة  اندازه

 ضريب همبستگی پيرسون و آنوا استفاده شد. آزمونها از  تحليل داده

های  متر بود. اندازه سانتی 43/064سال و  03/30کنندگان به ترتيب  تنتايج نشان داد که ميانگين سن و قد شرک

، تعادل پای راست و و چپ کنندگان شامل ميانگين نمرة قدرت چنگ زدن دست راست عملکرد حرکتی شرکت

های  رفتن با و بدون مانع، مسافت پرتاب و زمان چابکی گروه پذيری، قدرت اندام تحتانی، سرعت راه چپ، انعطاف

(. همچنين، p≤0.05سال و باالتر متفاوت بود و عموماً با افزايش سن کاهش يافت ) 02و  36-32، 66-62ی سنّ

کنندگان منطقة ری از  رفتن بامانع و چابکی شرکت ميانگين نمرة تعادل پای چپ، قدرت اندام تحتانی، سرعت راه

متر راه رفتن، پرتاب توپ و  02 آزمونی در کنندگان ر مناطق شميرانات و تهران بهتر بود و ميانگين نمرة شرکت

کنندگان  زدن دست چپ نسبت به همتايان تهرانی بهتر بود و همچنين نمرة پرخاشگری شرکت قدرت چنگ

تر  تر بود. ميانگين نمرة اضطراب اين دو منطقه، از منطقة ری پايين منطقة ری از مناطق شميرانات و تهران پايين

تر بود. ميانگين نمرة دو  اس حسّاسيّت فردی منطقة تهران از منطقة ری پايينبود. ميانگين نمرة زيرمقي

تر بود. در  کنندگان منطقة ری نسبت به تهران پايين پريشی و تصوّرات پارانوئيدیِ شرکت زيرمقياس روان

از  تر بود. ميانگين نمرة ری زيرمقياس ترس مرضی، ميانگين نمرة مناطق ری و شميرانات از تهران پايين

شميرانات در زيرمقياس محدوديّت نقش روانی باالتر بود. ميانگين نمرة زيرمقياس بهزيستی روانی 

کنندگان تهرانی باالتر بود. بين نمرة زيرمقياس پرخاشگری با تعادل پای چپ و  کنندگان ری از شرکت شرکت

 (.p≤0.05)شد  داری مشاهده چابکی و بين نمرة تعادل پای چپ و ترس مرضی، رابطة معنی

همچنين با افزايش سن کاهش يافت. توان نتيجه گرفت که عملکرد حرکتی سالمندان عموماً  به طور کلّی می

داری مشاهده شد. برخی از  های عملکرد حرکتی با کيفيّت زندگی سالمندان رابطة معنی بين برخی اندازه

، ها يافتهاين تر بود.  ز ساير مناطق ضعيفهای عملکرد حرکتی و کيفيّت زندگی سالمندان شهر تهران ا اندازه

 کند.   ای مهمی را گوشزد می مالحظات پژوهشی، تندرستی، درمانی و مداخله
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