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Background and Aims The current paper aimed at “Designing a model of social health psycho-physical 
health and body image evaluation with the mediating role of spiritual health the quality of life (QoL) of 
the elderly by a structural modeling approach.”
Methods This is an applied retrospective, fundamental, descriptive paper emphasizing structural equa-
tions. The statistical population consists of one million elderly people aged 60 to 70 years living in Teh-
ran out of eight million two hundred and thirty-one elderly people living in Iran. The statistical sample 
included 270 elderly people in Tehran selected in two stages, clustering for selecting parks in 22 districts 
of Tehran and purposive convenient sampling method (Fidel Tabaking formula). The research tools in-
cluded the Ware & Sherbourne physical-mental health questionnaire, Ghodosi body image evaluation 
questionnaire, Keyes social well-being scale, paloutzian and ellison spiritual well being scale (SWBS), and 
WHO QoL in the elderly questionnaire. Statistical methods Amos and SPSS v. 22 software were used 
for descriptive statistics and structural modeling with path analysis technique and confirmatory factor 
analysis
Results The findings showed that The study showed that there was a strong significant positive rela-
tionship between the variables QoL and physical-mental health  (β=0.084, P<0.01), spiritual well-being 
(β=0.0847, P<0.01), There was significant positive relationship between the variables spiritual well-being 
with social well-being (β=0.103, P<0.01), body image valuation (β=0.074, P<0.01), and physical-mental 
health. Moreover, there was a solid significant P<0.01 positive relationship between the predictor vari-
ables (physical-mental well-being, body image valuation, and social well-being) (0.694 to 0.764). 
Conclusion Physical-mental well-being, physical image evaluation, social well-being, and spiritual well-
being variables increase, and improve the QoL of the elderly. 
Keywords Social well-being, Physical-Mental well-being, Body Image Evaluation, Spiritual Well-being
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T
Extended Abstract

Introduction

oday, the elderly have the fastest popula-
tion growth in the world, so by 2050, the 
elderly population will be two billion. 
In Iran, it is predicted that by 1400 the 

elderly population will reach ten million. Social health, 
physical-mental health, and spiritual health are important 
health factors. Quality of life (QoL), affected by internal 
and environmental factors, is one of the most important 
indicators of sustainable human development. Many vari-
ables can decrease or increase the perception and feel-
ing of the QoL among the elderly. Therefore, awareness 
about the factors affecting the QoL of the elderly is es-
sential for proper care and supportive interventions. This 
study aimed to design a social, physical, mental health, 
and physical image evaluation model with the mediating 
role of spiritual health in the QoL of the elderly in Tehran.

Materials and Methods

This is an applied retrospective, fundamental and de-
scriptive research emphasizing structural equations. Sta-
tistical population consists of one million elderly people 
aged 60 to 70 years living in Tehran out of eight million 
two hundred and thirty-one elderly people living in Iran. 
In two stages, the first cluster sampling to select eight 
parks out of the parks of 22 districts of Tehran, and in 
the second stage using purposeful convenience sampling 
method and (Fidel Tabaking formula) statistical sample, 
270 elderly people, including 138 men and 132 elderly 
women, were selected. 

Research tools include Weir and Sherborn’s 2008 phys-
ical-mental health questionnaires with 36 items and eight 
scales; evaluating the body image of Qudusi 1393 with 
13 items and four scales; Keys Social Health 2004 with 
20 items and five scales; the spiritual health of Polutzin 
and Ellison was 1982 with 20 items and two scales and the 
QoL of the World Health Organization 1996 with 26 items 
and four scales of measuring instruments in the elderly.

The statistical method included descriptive statistics, 
structural modeling with path analysis, and confirmatory 
factor analysis with Amos and SPSS v. 22 software.

1. There is a relationship between spiritual health as a 
mediator with physical-mental health and QoL in the el-
derly.

2. There is a relationship between spiritual health as a 
mediating variable with body image valuation and QoL 
in the elderly.

3. There is a relationship between spiritual health as a me-
diating variable with social health and QoL in the elderly.

Results

In the current study, 270 male and female 60-70-year-
olds spend their leisure time in Niavaran, Nahj al-Bala-
gheh, Esteghlal, Asphalt, Ehsan, Acacia, Velayat, and 
Laleh parks by exercising and talking to their peers, were 
studied. In the study of descriptive statistics, the research 
variables show that the mean, median and exponential 
values in all variables are almost close to each other, and 
the coefficient of kurtosis and skew coefficient values of 
none of them are out of the range of +3 and -3.

Figure 1. Structural model and its parameters using standard data (β)
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After evaluating the measurement model, the structur-
al model of the research was tested using the structural 
equation modeling method (it should be noted that indi-
rect relationships with the Bootstrap test were analyzed). 
In this model, it was assumed that the field of physical-
mental health, social health, and body image valuation 
due to spiritual health is related to the QoL of the elderly. 
Examination of the fit indices obtained from the structural 
model test showed that, as expected, the obtained squares 
indicated that the model did not fit with the data (P<0.01, 
106.229=(N=270)c2). 

Due to the sensitivity of the Chi-square index to the sam-
ple size, other fitness indices were examined (CFI=0.976, 
GFI=0.944, AGFI=0.82, IFI=0.976, RFI=0.926, TLI=0.938, 
NFI=0.971, and RMSEA=0.1) and it was observed that the 
indicators have an acceptable fit of the model with the data.

According to Table 1, the Fit Index for each question-
naire on Quality of Life, social health, body image valu-
ation, physical-mental health, and spiritual health is 
estimated to the desired level. Also, the results of path co-
efficients show that the indirect path coefficient between 
physical-mental health, social health (P<0.01, β=0.084), 
and QoL in the elderly at the level of 0.01 is significant. 
The indirect path coefficient between body image valua-

tion (P<0.01, β=0.074) and QoL in the elderly are essen-
tial at the level of 0.01, and the indirect path coefficient 
between social health (P<0.01, β=0.103) and QoL in the 
elderly at the level of 0.01 is significant.

Dissection

Spiritual health has an increasing role in the impressive 
variables of physical-mental health, evaluation of the 
physical image, and social health. Subsequently, a posi-
tive and direct effect has improved and increased the QoL 
in the elderly. On the other hand, spiritual health as an in-
fluential variable has led to the promotion and increase of 
scores of physical-mental health, social health, and body 
image value in the elderly and subsequently increased and 
improved the QoL in the elderly living in Tehran. There-
fore, it can be said that spiritual health will expand and 
enhance the QoL in the elderly.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

In the implementation of the research, ethical con-
siderations have been considered in accordance with 
the instructions of the ethics committee of the Islamic 

Table 1. Model fit indicators (confirmatory factor analysis)

RMSEAAGFIGFICFI x2/dfx2/PFitness index

0.10.870.9740.9837.21314.426 **Primitive
Quality of Life

0.10.920.9920.9954.3724.372*Secondary

0.0730.950.9830.9842.45112.254 **Social health

0.10.9360.9870.9853.7517.501 **Valuing body image

0.0950.90.9440.9594.40988.189 **Physical and mental health

0.0660.860.90.92.166368.201 **Spiritual health

0.1=>0.8<=0.90<=0.90<=5><05/0Acceptable cut points

P <0.10** ،P <0.50 *
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مقالهپژوهشی

مدلیابیساختاریسالمتاجتماعی،جسمانیروانیوارزشگذاریبهتصویربدنیبامیانجیگری
سالمتمعنویدرکیفیتزندگیسالمندان

زمینهوهدف سالمت اجتماعی، سالمت جسمانی-روان شناختی و معنوی از ابعاد سالمت هستند و کیفیت زندگی از مهم ترین شاخص های 
توسعه انسانی است. متغیرهای فراوانی می توانند در ادراک و احساس کیفیت زندگی سالمندی نقش داشته باشند. از این رو، آگاهی از 
کیفیت زندگی سالمندان برای انجام مداخالت صحیح مراقبتی و حمایتی ضروری است. این مطالعه با هدف طراحی الگوی سالمت 
اجتماعی، جسمانی روانی و ارزش گذاری به تصویر بدنی با نقش میانجی سالمت معنوی در کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران انجام شد.

موادوروشها مطالعه توصیفی تحلیلی، گذشته نگر با رویکرد مدل یابی ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل یک میلیون 
سالمند ساکن شهر تهران بود. نمونه گیری در دو مرحله به صورت خوشه ای و در دسترس برای انتخاب پارک های مناطق 22گانه و 270 
سالمند )با فرمول تاباکینگ فیدل( انجام شد. داده ها با شاخص های آمار توصیفی و مدل یابی ساختاری با تکنیک تحلیل مسیر و تحلیل 

عاملی تأییدی در نسخه 22 نرم افزار SPSS22 و Amos تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها افرادی که وارد مطالعه شدند، 132 مرد و 138 زن سالمند بین 60 تا 70سال بودند. خروجی داده ها نشان داد متغیر کیفیت 
 ،P <0/01( سالمت اجتماعی ،)β=0/0847 ،P <0/01( سالمت معنوی ، )β=0/084 ،P <0/01(زندگی به ترتیب با سالمت جسمانی روانی
β=0/103( و ارزش گذاری به تصویر بدنی )β=0/074 ،P <0/01(، رابطه قوی مثبت در سطح معنا داری 0/01 دارد. بین متغیرهای 
پیش بین )سالمت اجتماعی، سالمت جسمانی روانی و ارزش گذاری به تصویر بدنی( و همبستگی )0/764 تا 0/694( رابطه قوی مثبت در 

سطح معنا داری P <0/01 گزارش شده است.

نتیجهگیری سطح کیفیت زندگی سالمندان پارک های سطح شهر تهران با توجه به سالمت اجتماعی، جسمانی روانی و سطح ارزش گذاری 
به بدن به واسطه نمرات باالی سالمت معنوی شان، در حد متوسط و خوب گزارش شده است. بنابراین سالمت معنوی متغیر مهمی در 

کیفیت زندگی دوره سالمندی این گروه بوده است. 

کلیدواژهها سالمت اجتماعی، سالمت جسمانی-روانی، ارزش گذاری به تصویر بدنی، سالمت معنوی، کیفیت زندگی
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مقدمه

گروه بزرگی از سالمندان با توجه به دوره بازنشستگی و ابتال به 
بیماری های جسمانی-روان شناختی و کمرنگ شدن حضورشان در 
مجامع عمومی و اجتماعی که رابطه ای مستقیم و قوی با جغرافیا، 
فرهنگ، سن، جنسیت و عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی این دوره 
دارد، به این دوره با پاسخ های غیربالغانه و سهل الوصولی چون منزوی 
شدن و عدم تحرک، عکس العمل نشان می دهند که کاهش کارکردهای 
فردی و اجتماعی و متعاقب آن کاهش کیفیت زندگی شان را در پی 
دارد. پرواضح است که سالمندی از پدیده های مطرح در حوزه بهداشت 
و سالمت جهانی است. با رشد سریع جمعیت سالمندی، تخمین زده 
می شود تا چهل سال آینده جمعیت بیشتر از 65 سال جهان دو 
برابر شود. بر اساس سرشماری سال 1390 در ایران نیز 8/24 درصد 
جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند و برآورد شده بود تا سال 
1400، ده درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد ]1[. 
توجه به رفتارهای ارتقا دهنده سالمت و کیفیت زندگی می تواند باعث 
افزایش کارایی و استقالل سالمندان شود و آنان را در کنترل عوارض 
سالمندی و درمان های مختلف آن کمک کند. کیفیت زندگی به عنوان 
یک شاخص اساسی در زندگی محسوب می شود و از آنجا که ابعاد 
متعددی مانند جنبه های فیزیولوژی و عملکرد فرد را دربر می گیرد، 
توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است ]2[. کیفیت زندگی در 
پیری شناسی از دیدگاه های نظری مختلف عبارت است از رضایتمندی 
اولیه سالمندی موفق محسوب می شود ]3[.  نتیجه  از زندگی که 
فریچ1 از متخصصان در زمینه پیری شناسی، کیفیت زندگی را توانایی 
کارکردی می داند که با شادکامی، درد، میزان انرژی، کنترل فردی و 

احترام به خویش در رابطه مستقیم است ]4[. 

 آکاماتسو2 و همکاران نیز معتقدند سالمندی موفق یا کیفیت زندگی 
در سالمندی شامل شرایط مساعد در ابعاد جسمانی، روان شناختی، 
داد  نشان  دی3  یانگ   .]5،  6[ است  مذهبی  و  اجتماعی اقتصادی 
سالمندانی که از سالمت روان شناختی4 و سالمت معنوی برخوردار 
هستند، قادر خواهند بود در برابر مشکالت و نامالیمات چاره اندیشی 
و راه حل های مناسب تری را در بحران ها و مسائل اتخاذ کنند ]7[. 
سلمان5 و هوی لی6 به نقش مثبت و ارتقا دهنده سالمت معنوی بر 
کاهش افسردگی و افزایش سالمت جسمانی روانی سالمندان تأکید 
داشتند ]8[. یانگ دی و همکاران گزارش دادند دین، معنویت و معنا 
می تواند  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  زندگی سالمندان  در 
بر روی بهزیستی و کیفیت زندگی شان اثر مثبت داشته باشد ]9[. 
کراس7 و هود8 نیز دین را نظامی از باورها به خدا و یا زندگی پس 

1. Michael B. Frisch
2. Katsuhiro Akamatsu
3. Dannii Y. Yeung
4. Psychological well being
5. Ali Salman
6. Yi-Hui Lee
7. Stephen W. Krauss
8. Ralph W. Hood, jr

از مرگ می دانند ]10[؛ جورج9، الیسون10، الرسون11 و یون12 اشاره 
داشتند معنویت در حفظ سالمت روانی و جسمانی افراد سالخورده 
نقش مثبت و مهمی را ایفا می کند ]12 ،11[. الند13 و بوند14 با بررسی 
پاسخ های 49934 نفر از شرکت کنندگان از 42 کشور نشان دادند 
باورهای دینی و باور به حضور خدا با رضایت و بهزیستی روان شناختی 
پاسخ دهندگان رابطه مثبت و معناداری دارد ]13[. وان15 و همکاران 
نیز به پژوهش در جنبه های شناختی دین پرداخته و اشاره داشتند 
باورهای دینی و معنوی یک احساس تعلق، یکپارچگی و معنایابی را 
در افراد رشد می دهد ]14[. فردریکسون16 به برخی احساسات متعالی 
و مثبت مانند قدردانی، حیرت و عشق اشاره کردند که به باال بردن 
نمرات بهزیستی، رضایت و کیفیت زندگی آنان منجر خواهد شد ]16 
،15[. گزارشاتی نشان دادند سالمندان به ویژه در کشورهای در حال 
توسعه نسبت به سایر گروه های سنی از کیفیت زندگی پایین تری 

برخوردار بوده اند ]18 ،17[.

و  افراد  زندگی  کیفیت  در  تأثیر گذار  و  مهم  جنبه های  از  یکی 
مرتبط با سالمت آنان، ظاهر و تصویر بدنی و رضایت از تصویر بدنی 
است ]19[. همچنین کیم17 و کانگ18 نشان دادند کیفیت زندگی، 
همبستگی معنا داری با تصویر بدنی دارد. هرینگتون19 و باجر20 در 
مطالعه ای به این نتیجه دست یافتند که بین نارضایتی از تصویر بدنی 

و کیفیت زندگی، همبستگی منفی معناداری وجود دارد ]21 ،20[. 

اجتماعی،  روان شناختی،  جسمانی،  سطوح  در  سالمت  مقوله   
از  معنوی  و  مذهبی  دینی،  فرهنگی،  اقتصادی،  سیاسی،  عاطفی، 
نوجوانی تا سالمندی گسترده است. سالمت جسمانی روانی در دو 
سطح جسم و روان فرد را مورد توجه قرار می دهد. سالمت را با تأکید 
بر تمامیت و یکپارچگی شخصیت تعریف کرده اند و آن را با پنج 
الگوی رفتاری، شامل حس مسئولیت پذیری، حس اعتماد به خود، 
هدف مداری، ارزش های شخصی، فردیت و یگانگی مرتبط دانسته اند 
]22[. یافته های فراوانی نشان دادند  که کیفیت زندگی در سالمندی، 
مفهومی پیچیده و ذهنی است که دارای شش ُبعد اصلی عوامل فردی 
درونی، عوامل فردی بیرونی، سالمتی، تجارب خانوادگی، تعامالت 
اجتماعی و عوامل محیطی است ]23[. چیانگ21 و همکاران به این 
نکته مهم اشاره داشتند که سالمت اجتماعی سالمندان یکی دیگر 
از ابعاد مهم سالمت آنان است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار 
گرفته و به توجه ویژه ای نیاز دارد ]24[. سالمت اجتماعی به چگونگی 

9. Linda George
10. Christopher Ellison
11. Dave B. Larson
12. Dong Pil Yoon
13. Vivian Miu-Chi Lun
14. Michael harris bond
15. Patty Van Cappellen
16. Barbara L. Fredrickson
17. Kim
18. Kang
19. Joanne M Harrington
20. Terry A Badger
21. Kai-Jo Chiang
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ارتباط فرد با دیگر افراد مربوط است و زمانی فرد را واجد سالمت 
اجتماعی برمی شمارد که بتواند فعالیت ها و نقش های اجتماعی خود 
را در حد متعارف بروز دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس 
اثرات  مفید کاهش  راهکارهای  از  یکی   .]25[ کند  اتصال  و  پیوند 
جسمانی و روان شناختی سالمندی، شرکت در فعالیت های منظم و 
مناسب ورزشی در دوران قبل از سالمندی یعنی جوانی و میان سالی 
است. اگر سبک زندگی دوران میان سالی از کیفیت مطلوبی برخوردار 
باشد، فرد سالمند می تواند از سالمندی لذتبخش تری برخوردار باشد 
]26[. سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی در دوره سالمندی نسبت به 
سایر دوره های دیگر زندگی با مخاطرات بیشتری روبه روست. مشکالت 
و مسائل متعدد فیزیولوژیک، دوره بازنشستگی، اوقات فراغت، کم شدن 
بار مسئولیت های اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی که در سنین باال رخ 
می دهند سبب کاهش سازگاری های شناختی و کاهش خوداتکایی 

شده و کیفیت زندگی سالمندان را تهدید می کنند ]28 ،27[. 

سالمندان شرکت کننده در پژوهش حاضر را مردان و زنانی تشکیل 
داده اند که به طور منظم و غیرمنظم در پارک های سطح شهر تهران به 
ورزش های صبحگاهی می پرداختند. متعاقب آن، این دسته از زنان و 
مردان با نمرات باالیی برای مقابله با کاهش ظرفیت های فیزیولوژیکی، 
پیرامونی،  استرس های  و  محرک ها  به  پاسخ  در  توانایی  افت 
آسیب پذیری های جسمانی و روان شناختی به راهکارهای مسئله مدارتر 

دسترسی دارند. باید توجه داشت که با برنامه ریزی صحیح، هماهنگ و 
اصولی در سطح خرد و کالن و با باال بردن سواد سالمت جامعه و تغییر 
در سبک زندگی آن هم با توجه به باال رفتن رفاه و بهداشت جهانی، 
و  فعال، خالق  از دوره های  به یکی دیگر  دوره سالمندی می تواند 
کارآمد تبدیل شود، نه دوره ای پر از درد، یأس و ناامیدی و ناکارآمدی. 
حال می توان گفت توجه بیشتری به قشر چشمگیر، رو به رشد و 
آسیب پذیر سالمند شدیداً احساس می شود و اجرای راهکارهایی برای 
ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سالمت اجتماعی، جسمانی روانی، 
ارزش گذاری به تصویر بدنی و به دست آوردن حس و احساس خوب 
نسبت به تغییرات فیزیکی حائز اهمیت است. با توجه به موضوع و 
متغیرهای مورد اشاره در جامعه آماری سالمندان، محققین در مطالعه 
حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستند که: آیا متغیر میانجی 
بر متغیرهای سالمت اجتماعی،  تأثیرگذاری  توان  سالمت معنوی 
سالمت جسمانی روانی و ارزش گذاری به تصویر بدنی و متعاقب آن 
سهمی در کیفیت زندگی سالمندان خواهد داشت )تصویر شماره 1(؟ 

موادوروشها

مطالعه از نوع تحقیقات گذشته نگر و کاربردی  توصیفی با تأکید بر 
معادالت ساختاری است. جامعه آماری بر اساس آخرین سرشماری 
1395 کشور ایران، هشت میلیون و 231 هزار نفر سالمند در کل 

تصویر1. نمای کلی از فرضیه های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر2.نمای کلی از نحوه انتخاب جامعه و نمونه آماری از سالمندان
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کشور وجود دارد و حدود یک میلیون، معادل 10/3 درصد آن ها 
شهر تهران هستند )تصویر شماره 2(. با توجه به مناطق 22گانه شهر 
تهران و سالمندانی که در پارک های شهر تهران حضور صبحگاهی 
داشتند، در دو مرحله، نمونه گیری خوشه ای برای انتخاب پارک های 
)نیاوران، نهج البالغه، استقالل، آسفالتی، احسان، اقاقیا، والیت و الله( 
و نمونه گیری هدفمند با روش تاباکینگ فیدل انجام شد و 270 زن و 
مرد 60-70 ساله یا سالمندان اولیه از میان سالمندان انتخاب شدند. 
هدف پژوهش به سالمندان توضیح داده شد و بسته ای که شامل یک 
پوشه، پرسش نامه ها، خودکار آبی و تقویم رومیزی سال 1400 بود به 
عنوان هدیه در اختیار سالمندان قرار  گرفت )اخبار مربوط به کرونا 
ویروس بر روی سایت های اصحاب رسانه و جراید و اخبار تا زمان کار 
اجرایی پژوهش تقریر نشده بود(. در صورتی که هر یک از  افراد در 
خواندن یا درک ماده های پرسش نامه سؤالی داشتند، ماده برای ایشان 
خوانده یا توضیح داده می شد. سپس پرسش نامه ها جمع آوری و داده ها 
وارد نسخه 22 نرم افزارهای SPSS و Amos شد و با شاخص های 
آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار و نمودارها( و شاخص های آمار 
استنباطی و روش آماری مدل یابی ساختاری با تکنیک تحلیل مسیر و 

تحلیل عامل تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

سالمت  با  میانجی  متغیر  به عنوان  معنوی  سالمت  بین   .1
جسمانی روانی و کیفیت زندگی در سالمندان رابطه وجود دارد.

2. بین سالمت معنوی به عنوان متغیر میانجی با ارزش گذاری به 
تصویر بدنی و کیفیت زندگی در سالمندان رابطه وجود دارد.

3. بین سالمت معنوی به عنوان متغیر میانجی با سالمت اجتماعی 
و کیفیت زندگی در سالمندان رابطه وجود دارد.

کیز،  اجتماعی  سالمت  مقیاس های  از  داده ها  جمع آوری  برای 
سالمت وایر و شربورن، ارزش گذاری به تصویر بدنی، سالمت معنوی 
که  شد  استفاده  سالمندان  زندگی  کیفیت  و  الیسون  و  پولوتزین 

مشخصات آن ها به شرح زیر است.

مقیاسسالمتاجتماعیکیز22

22. Social Well-Being Scale of Keyes

پرسش نامه دارای بیست گویه در مقیاس لیکرتی 5 گزینه ای است. 
نمره نهایی کسب شده از این مقیاس بین بیست تا صد امتیاز است 
که در سه وضعیت ضعیف )46-20( و متوسط )74-47( و خوب 
)100-75( گزارش می شود. جوشن لو و همکاران طی مطالعه ای روایی 
و اعتبار ساختار عاملی مقیاس سالمت اجتماعی کیز را با استفاده از 
تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی استاندارد کردند و مقدار خی دو23 
برای زیرمقیاس های آن 0/59 تا 0/76 گزارش شد ]29[. همچنین در 
مطالعه خلیلی و همکاران پایایی و روایی این ابزار تأیید شد و ضریب 

خی دو برای این مقیاس را  0/73 گزارش گردند ]28-30[. 

)فرم  -24SF شربورن-۳۶ و وایر سالمت زمینهیابی پرسشنامه
کوتاه-سالمتجسمانیروانی(

پرسش نامه با 36 گویه و هشت مقیاس )عملکرد جسمی، اجتماعی، 
ایفای نقش جسمی، نقش هیجانی، سالمت روانی، عمومی، سرزندگی 

و درد بدنی( برای بررسی سالمت استفاده می شود. 

شیوهنمرهگذاری

پرسشنامه  این  سؤاالت  نمره گذاری  نحوه   ،1 شماره  جدول  در 
مشاهده می شود. نمره باالتر به  منزله سالمِت باالتر است. اعتبار و 
پایایی این پرسش نامه در جمعیت ایرانی مورد تأیید قرار گرفته است 
و ضرایب همسانی درونی خرده مقیاس های هشت گانه آن بین 0/70 تا 
0/85 و ضرایب بازآزمایی آن ها با فاصله زمانی یک هفته بین 0/43 تا 

0/79 گزارش شده است ]31[. 

پرسشنامهارزشگذاریبهتصویربدنیقدوسی25

پرسش نامه دارای سیزده گویه و چهار مقیاس جذابیت جسمی، 
با بدن سالم و  احساس راحتی نسبت به خود، مقایسه بدن خود 
جذابیت جنسی از نظر خود و دیگران است و دارای مقیاس لیکرتی 
5 گزینه ای است. دامنه نمرات بین 65-13 گزارش می شود. نمرات 

23. Chi-square distribution
24. Ware & Sherbourne 36-SF 
25. Physical Disability Body Esteem Questionnaire

جدول1. شیوه نمره گذاری

سواالت
گزینه

12۳45۶

 1۰۰755۰۲5۰ 1، ۲، ۲۰، ۲۲، ۳۴ و ۳۶

   ۰5۰1۰۰ ۳، ۴، 5، ۶، 7، ۸، ۹، 1۰، 11 و 1۲

    ۰1۰۰ 1۳، 1۴، 15، 17،1۶، 1۸ و 1۹

1۰۰۸۰۴۰۶۰۲۰۰ ۲1، ۲۳، ۲۶، ۲7 و۳۰

۰۲۰۴۰۶۰۸۰1۰۰ ۲۴، ۲5، ۲۸، ۲۹ و ۳1

 ۰۲55۰751۰۰ ۳۲، ۳۳ و ۳5
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بدن خود  به  بیشتر  ارزش گذاری  از  نشان  به 65،  نزدیک  و  باالتر 
است. گویه سه، نمره گذاری معکوس دارد. برای پایایی این ابزار از 
روش سنجش پایایی درونی استفاده شد. با استفاده از ضریب آلفای 

کرونباخ26 ضریب اعتبار 0/80 به دست آمد ]33 ،32[. 

پرسشنامهسالمتمعنویپولوتزینوالیسون27

پرسش نامه دارای 0 2گویه و دو مقیاس سالمت وجودی و مذهبی 
در مقیاس لیکرتی 6 گزینه ای است. نمره سالمت معنوی جمع این دو 
زیرگروه است که دامنه آن بین 120-20 است. عبارت های با شماره 

26. Cronbach's alpha
27. Spiritual Well-Being Scale (SWBS)

فرد، سالمت مذهبی و عبارت های با شماره زوج، سالمت وجودی را 
می سنجند. سالمت معنوی در سه وضعیت پایین )40-20(، متوسط 
)99-41( و باال )120-100( گزارش می شود. پرسش نامه در ایران 
توسط عباسی بر روی 283 دانشجوی پرستاری دانشگاه های ایران، 
این پرسش نامه  اجرا و ضریب همبستگی  بهشتی  تهران و شهید 
r =0/82 و بسیار خوب گزارش شد. در مطالعه سید فاطمی و همکاران 
نیز روایی پرسش نامه از طریق اعتبار محتوا مشخص و پایایی آن از 
طریق آلفای کرونباخ 0/743 اعالم شد. برای روایی پرسش نامه از 

استاد راهنما و صاحب نظران تأیید روایی دریافت شد ]34-36[.

جدول2. اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان

تعداد)درصد(متغیر

جنسیت

)۴۸/۹(1۳۲مرد

)51/1(1۳۸زن

)1۰۰(۲7۰کل

سن

)۲/۲(۶۰۶ سال

)۶/7(۶11۸ سال

)1۰/۴(۶۲۲۸ سال

)1۲/۲(۶۳۳۳ سال

)۶/۳(۶۴17 سال

)1۳/7(۶5۳7 سال

)1۰/7(۶۶۲۹ سال

)۶/۳(۶717 سال

)1۰(۶۸۲7 سال

)11/5(۶۹۳1 سال

)1۰(7۰۲7 سال

)1۰۰(۲7۰کل

تحصیالت

)۳۹/۳(1۰۶سوادخواندن و نوشتن

)۲۰/7(5۶زیر دیپلم و دیپلم

)۲۳/7(۶۴فوق دیپلم و لیسانس

)11/1(۳۰فوق لیسانس

)5/۲(1۴دکتری

)1۰۰(۲7۰کل

محل سکونت

)۲۰(5۴شرق تهران

)۲۳(۶۲غرب تهران

)۲1/5(5۸شمال تهران

)1۹/۳(5۲جنوب تهران

)1۶/۳(۴۴مرکز تهران

)1۰۰(۲7۰کل
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پرسشنامهکیفیتزندگیسالمندانسازمانبهداشتجهانی28

است.  زیرمقیاس 5 لیکرتی  و چهار  گویه  دارای 26  پرسش نامه 
نمرات زیرمقیاس های سالمت جسمانی بین 35-7، سالمت روان 
مشخص   3-15 اجتماعی  روابط  و   8-40 محیط  سالمت   ،6-30
شده است. برای بررسی روایی و پایایی پرسش نامه، جات و همکاران 
پژوهشی در سال 1385 بر روی 1167 نفر از مردم تهران انجام دادند. 
شرکت کنندگان به دو گروه دارای بیماری مزمن و غیرمزمن تقسیم 
شدند. گزارش پایایی آزمون- بازآزمون برای زیرمقیاس های سالمت 
جسمانی 0/77، سالمت روانی 0/77، روابط اجتماعی 0/75 و سالمت 
محیط 0/84 بوده است. یوسفی و همکاران نیز در جمعیت 5892 
در افراد باالی 30 سال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

28.The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)

بهداشتی درمانی اصفهان پرسش نامه را مورد مطالعه قرار دادند. مقادیر 
آلفای کرونباخ مقیاس کیفیت زندگی در بیماران جسمی، بیماران 
روانی، افراد سالم و کل نمونه در دامنه 0/86 تا 0/91 قرار داشت 
اعتبار  ضریب  بود.  مقیاس  این  قبول  قابل  اعتبار  نشان دهنده  که 
خرده مقیاس های سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت محیط نیز 
بین 0/62 تا 0/82 به دست آمد که در حد قابل قبولی است. آلفای 
کرونباخ بعد از روابط اجتماعی در دامنه 0/39 تا 0/50 قرار داشت که 

مناسب به نظر نمی رسید ]37[. 

یافتهها

سالمند   270 حاضر  مطالعه  در   ،2 شماره  جدول  به  توجه  با 
70-60 ساله در دو جنس مذکر و مؤنث که در جغرافیای شمال، 
جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران ساکن بودند و در پارک های 

جدول5.عامل تورم واریانس و ضریب تحمل

عاملتورمواریانس ضریبتحمل متغیر

۳/5۳ ۰/۲۸۳ سالمت اجتماعی

۳/۰75 ۰/۳۲5 زمینه یابی سالمت جسمانی روانی

۳/۰7۳ ۰/۳۲5 ارزش گذاری به تصویر بدن

۴/۲۰1 ۰/۲۳۸ سالمت معنوی

جدول4. ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

12۳45متغیرهایپژوهشمتغیر

w
** ۰/۸۲7** ۰/۸۰۴** ۰/۸۶۶** 1۰/۸۴7کیفیت زندگی)وابسته اصلی(

** ۰/۸1** ۰/77۸** 1۰/771سالمت معنوی )وابسته میانجی(

پیش بین

** ۰/71۴** 1۰/۶۹۴زمینه یابی سالمت جسمانی روانی

** 1۰/7۶۴ارزش گذاری به تصویر بدن

1سالمت اجتماعی
P <0/01** 

جدول۳. آماره های توصیفی متغیر های پژوهش

کشیدگی کجی نما میانه میانگین±انحرافمعیار متغیر

-۰/۲۴7 -۰/۴5 11۰ 11۴ 11۲/۸۴± 1۲/۲۲ زمینه یابی سالمت جسمانی روانی

-1/17 ۰/1۲5 ۹7 ۹7 ۹7/۶۶± 1۳/1۸ کیفیت زندگی

-۰/۲۲۲ -۰/15۹ ۳۶ ۳۶ ۳۶/۰7± ۶/۶۹ ارزش گذاری به تصویر بدن

-۰/۶5 ۰/1۹۴ ۳1 ۳5 ۳5/۶± 7/۶۶ سالمت اجتماعی

-۰/۳۳ -۰/۴۹ 7۰ ۶۹ ۶7/۲7± 7/7۴ سالمت معنوی
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نیاوران، نهج البالغه، استقالل، آسفالتی، احسان، اقاقیا، والیت و الله 
اوقات فراغت خود را با ورزش و گفت وگو با گروه های همسن خود 

می گذرانند، وارد مطالعه شدند. 

در جدول شماره 3 بررسی آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 
به دست آمده نشان می دهد مقادیر میانگین، میانه و نما در همه 
متغیرها تقریبًا به هم نزدیک است. ارزش های کشیدگی و کجی، 

هیچ یک از محدوده 3+ و 3- خارج نشده است.

جدول شماره 4 به بررسی ماتریس همبستگی بین متغیرهای 
پژوهش پرداخته و نتایج ماتریس نشان می دهد کیفیت زندگی به 
)0/866(، سالمت  روانی  و  زمینه یابی سالمت جسمانی  با  ترتیب 
معنوی )0/847(، سالمت اجتماعی )0/827( و ارزش گذاری به تصویر 
بدن )0/804( رابطه قوی مثبت در سطح معناداری P<0/01 دارد، 
متغیر سالمت معنوی نیز با سالمت اجتماعی )0/81(، ارزش گذاری 
به تصویر بدن )0/778( و زمینه یابی سالمت جسمانی روانی )0/771( 
رابطه قوی مثبت در سطح معناداری P<0/01 دارد. همچنین بین 
متغیرهای پیش بین )زمینه یابی سالمت جسمانی روانی، ارزش گذاری 

به تصویر بدن و سالمت اجتماعی( همبستگی قوی مثبت )0/694 
تا0/764( در سطح معناداری P<0/01 گزارش شد.

جدول شماره 5 نشان می دهد مقادیر ضریب تحمل کمتر از 0/1 و 
مقادیر عامل تورم واریانس برای هر  یک از متغیرهای پیش بین باالتر از 
10 نیست. بدین معنی که ضریب تحمل کمتر از 0/1 و ارزش عامل 
تورم واریانس باالتر از 10 نشان دهنده هم خطی بودن مفروضه هاست. 

چنانکه در جدول شماره 6 مشاهده می شود، مطابق با نقاط برش 
قابل قبول، برازش برای هریک از پرسش نامه های کیفیت زندگی، 
سالمت اجتماعی، ارزش گذاری به تصویر بدن، زمینه یابی سالمت 

جسمانی روانی و سالمت معنوی در حد مطلوب برآورد می شود. 

جدول شماره 7 نشان می دهد در بارهای عاملی استاندارد همه 
و فیدل30،  تاباچینک29  از 0/3 است. طبق دیدگاه  باالتر  نشانگرها 
بارهای عاملی پایین تر از 0/3 ضعیف محسوب شده است و می توان 
گفت چنین نشانگرهایی از توان الزم برای سنجش متغیر مکنون 

29. Tabachnick 
30. Fidell  

جدول۶. شاخص های برازندگی مدل )تحلیل عامل تأییدی(

RMSEA AGFI GFI CFI x2/df x2/P شاخصهایبرازندگی

۰/1 ۰/۸7 ۰/۹7۴ ۰/۹۸۳ 7/۲1۳ 1۴/۴۲۶** )اولیه(
کیفیت زندگی

۰/1 ۰/۹۲ ۰/۹۹۲ ۰/۹۹5 ۴/۳7۲ ۴/۳7۲* )ثانویه(

۰/۰7۳ ۰/۹5 ۰/۹۸۳ ۰/۹۸۴ ۲/۴51 1۲/۲5۴** سالمت اجتماعی

۰/1 ۰/۹۳۶ ۰/۹۸7 ۰/۹۸5 ۳/751 7/5۰1** ارزش گذاری به تصویر بدن

۰/۰۹5 ۰/۹ ۰/۹۴۴ ۰/۹5۹ ۴/۴۰۹ ۸۸/1۸۹** زمینه یابی سالمت جسمانی روانی 

۰/۰۶۶ ۰/۸۶ ۰/۹ ۰/۹ ۲/1۶۶ ۳۶۸/۲۰1** سالمت معنوی

<=۰/1 =>۰/۸ =>۰/۹۰ =>۰/۹۰ <5 ۰/۰5> نقاط برش قابل قبول
P <0/01** ،P <0/05 *

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

)β( تصویر۳.مدل ساختاری و پارامترهای آن با استفاده از داده های استاندارد
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جدول7. پارامترهای مدل اندازه گیری هر یک از پرسش نامه های پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی

BβSEC.Rمقیاسها

زمینهیابیسالمتجسمانیروانی

1۰/7۹۸عملکرد جسمی

** ۰/۲۴۸۰/۶۴7۰/۰1۹1۳/۲1۳عملکرد اجتماعی

** ۰/۴1۳۰/۶۶۸۰/۰۳1۳/71۹ایفای نقش جسمی

** ۰/۳۹۰/77۰/۰۲۴1۶/۳7۲ایفای نقش هیجانی

** ۰/۶۰۹۰/۸1۲۰/۰۳517/5۲۹سالمت روانی

** ۰/۴۹5۰/۸۰۸۰/۰۲۸17/۴۰۹سرزندگی

** ۰/۳۰۳۰/۶77۰/۰۲۲1۳/۹۳5درد بدنی

** ۰/۴1۳۰/77۰/۰۲51۶/۳51سالمت عمومی

ارزش گذاری به تصویر بدن

1۰/۶۰5جذابیت جسمی

** 1/7۶۹۰/۸۲1۰/1۸۶۹/۴۹7احساس راحتی با بدن

** ۲/۸۳۹۰/7۹۴۰/۳۰۲۹/۳۹مقایسه بدن 

** 1/۹5۳۰/۶7۹۰/۲۲۸۸/57۳جذابیت جنسی 

کیفیت زندگی

1۰/7۹1سالمت روانی

** 1/1۶7۰/۸5۰/۰7515/۴۹۶سالمت جسمی

** 1/7۳5۰/۹۳5۰/۰۹۸17/۶۹۹سالمت محیط 

** ۰/7۸5۰/۸1۴۰/۰5۴1۴/۶17روابط اجتماعی

سالمت اجتماعی

** 1/۰۸۲۰/7۴1۰/1۰۳1۰/۴۸5شکوفایی اجتماعی

** ۰/۸۹۸۰/۶51۰/۰۹۶۹/۳۸5همبستگی اجتماعی

** 1/۰۲۴۰/7۳۹۰/۰۹۸1۰/۴۶مشارکت اجتماعی

1۰/7۰۹انسجام اجتماعی

** 1/15۲۰/۶۸۹۰/117۹/۸7پذیرش اجتماعی

سالمت معنوی

1۰/۳۳گویه 1

** 1/7۳1۰/5۸۹۰/۳۹۴۴/۹۰۴گویه ۲

** 1/۹۸۹۰/57۳۰/۴۰۹۴/۸۶۸گویه ۳

** ۲/۲۹۲۰/5۸۰/۴۶۹۴/۸۸5گویه ۴

** ۲/175۰/5۹1۰/۴۴۳۴/۹1۳گویه 5

** ۲/۲55۰/۶۹۴۰/۴۴15/115گویه ۶

** ۲/۰۳۶۰/۶51۰/۴۰۴5/۰۴گویه 7

** 1/1۳۶۰/۴۳۹۰/۲5۹۴/۴۲۹گویه ۸

** 1/۶۹1۰/5۲۰/۳5۸۴/7۲1گویه ۹
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)sig.=0/0001( جدول8. ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پیش بین، سالمت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان در مدل ساختاری

bSEβمسیرنوعضرایب

ضرایب مسیر کل

۰/1۹7۰/۰۴5۰/۳11زمینه یابی سالمت جسمانی روانیß سالمت معنوی

۰/11۳۰/۰۳5۰/۴۸۹زمینه یابی سالمت جسمانی روانیß کیفیت زندگی

۰/۳15۰/۰5۰/۲7۲ارزش گذاری به تصویر بدن ß سالمت معنوی

۰/1۰/۰۴۰/۲۳۶ارزش گذاری به تصویر بدن ß کیفیت زندگی

۰/۳۸۴۰/۰5۰/۳۸سالمت اجتماعی ß سالمت معنوی

۰/1۲۳۰/۰۴1۰/۳۳۴سالمت اجتماعی ß کیفیت زندگی

۰/۰۰۹۰/۰۴۹۰/۲71سالمت معنوی ß کیفیت زندگی 

ضرایب مسیر مستقیم

۰/1۹7۰/۰۴5۰/۳11زمینه یابی سالمت جسمانی روانیß سالمت معنوی

۰/۰۹۴۰/۰۳۸۰/۴۰5زمینه یابی سالمت جسمانی روانیß کیفیت زندگی

۰/۳15۰/۰5۰/۲7۲ارزش گذاری به تصویر بدن ß سالمت معنوی

۰/۰۶۹۰/۰۴۰/1۶۳ارزش گذاری به تصویر بدن ß کیفیت زندگی

۰/۳۸۴۰/۰5۰/۳۸سالمت اجتماعی ß سالمت معنوی

۰/۰۸5۰/۰۴1۰/۲۳1سالمت اجتماعی ß کیفیت زندگی

۰/۰۹۹۰/۰۴۹۰/۲71سالمت معنوی ß کیفیت زندگی

اثرغیرمستقیم

۰/۰1۹۰/۰۰5۰/۰۸۴زمینه یابی سالمت جسمانی روانیß کیفیت زندگی

۰/۰۳1۰/۰۰۸۰/۰7۴ارزش گذاری به تصویر بدن ß کیفیت زندگی

۰/۰۳۸۰/۰۰۹۰/1۰۳سالمت اجتماعی ß کیفیت زندگی
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BβSEC.Rمقیاسها

سالمت معنوی

** 1/۸۸۳۰/5۶۰/۳۸۹۴/۸۳5گویه 1۰

** 1/۸۹۳۰/۶17۰/۳۸1۴/۹71گویه 11

** 1/۹1۶۰/۴۶5۰/۴۲۲۴/5۳5گویه 1۲

** ۰/71۶۰/5۳۸۰/۳5۹۴/77۴گویه 1۳

** ۲/۲11۰/۶۴5۰/۴۴5/۰۲7گویه 1۴

** 1/1۳۳۰/۳1۶۰/۳۰1۳/75۴گویه 15

** ۲/۳۲۹۰/۶17۰/۴۶۹۴/۹7گویه 1۶

** 1/77۸۰/5۲1۰/۳7۶۴/7۲5گویه 17

** 1/۹۲۲۰/۶۴5۰/۳۸۲5/۰۲7گویه 1۸

** 1/7۴۰/555۰/۳۶1۴/۸۲۲گویه 1۹

** 1/7۸۴۰/5۹۴۰/۳۶۳۴/۹1۹گویه ۲۰

P <0/01** ،P <0/05 *

http://medrehab.sbmu.ac.ir/


1310

بهمن و اسفند 1400 . دوره 10 . شماره 6

خود برخوردار نیستند. با استناد به نتایج جدول شماره 7 می توان 
گفت نشانگرها از قابلیت الزم برای اندازه گیری متغیرهای مکنون خود 

برخوردارند. 

با  پژوهش  ساختاری  مدل  اندازه گیری،  مدل  ارزیابی  از  پس 
استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت 
این  استروپ31 تحلیل شد(. در  بوت  آزمون  با  )روابط غیرمستقیم 
مدل فرض شد زمینه یابی سالمت جسمانی روانی، سالمت اجتماعی 
و ارزش گذاری به تصویر بدن به واسطه سالمت معنوی با کیفیت 
زندگی سالمندان رابطه دارد. بررسی شاخص های برازندگی حاصل از 
آزمون مدل ساختاری پژوهش نشان داد منطبق بر انتظار، مجذورکای 
 ،)P>0/01( به دست آمده نشان از عدم برازش مدل با داده ها داشت
مجذور  شاخص  حساسیت  دلیل  به  اما   ،)X2(N=270(=106/293
کای به حجم نمونه، دیگر شاخص های برازندگی مورد بررسی قرار 
 ،IFI =0/976  ،  AGFI =0/82،  GFI =0/944   ،CFI =0/976( گرفت 
NFI =0/971 ،TLI =0/938 ،RFI =0/926 و RMSEA =0/1( و مشاهده 

شد شاخص ها از برازش قابل قبول مدل با داده ها حکایت می کند.

جدول شماره 8 نتایج حاصل از ضرایب مسیر را نشان می دهد : 
1. ضریب مسیر غیرمستقیم بین زمینه یابی سالمت جسمانی روانی 
سالمندان  در  زندگی  کیفیت  و   )β=0/084 ،P  <0/01( اجتماعی 
با  جسمانی روانی  سالمت  بنابراین،  است.  معنادار  سطح 0/01  در 
میانجیگری سالمت معنوی با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد، 
به عبارت دیگر، سالمت جسمانی روانی از طریق سالمت معنوی بر 

کیفیت زندگی سالمندان تأثیر می گذارد. 

بدن  تصویر  به  ارزش گذاری  بین  غیرمستقیم  مسیر  ضریب   .2
)β=0/074 ،P <0/01( و کیفیت زندگی در سالمندان در سطح 0/01 
میانجیگری  با  بدن  تصویر  به  ارزش گذاری  بنابراین  است.  معنادار 
سالمت معنوی با کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد. به عبارت دیگر، 
ارزش گذاری به تصویر بدن از طریق سالمت معنوی بر کیفیت زندگی 

سالمندان تأثیر می گذارد. 

 ،  P <0/01( 3. ضریب مسیر غیرمستقیم بین سالمت اجتماعی
β=0/103( و کیفیت زندگی در سالمندان در سطح 0/01 معنادار 
با  با میانجیگری سالمت معنوی  اجتماعی  بنابراین سالمت  است. 
کیفیت زندگی سالمندان رابطه دارد؛ یعنی سالمت اجتماعی از طریق 

31. Bootstrapping

سالمت معنوی بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر می گذارد.

بحث

هدف از مطالعه حاضر، طراحی مدلی ساختاری برای متغیرهای 
سالمت اجتماعی، سالمت جسمانی روانی و ارزش گذاری به تصویر بدنی 
با میانجیگری سالمت معنوی در کیفیت زندگی سالمندان بوده است، 
زیرا سالمندان فعال و سالمندی فعال با فراهم آوردن شرایط مناسب 
موجب توسعه فردی و اجتماعی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان 
داد سالمت جسمانی روانی، سالمت اجتماعی و ارزش گذاری به تصویر 
بدنی به واسطه حضور متغیر میانجی سالمت معنوی، کیفیت زندگی 
سالمندان را افزایش می دهند. بنابراین، بین متغیرها رابطه مثبت، قوی 
و مستقیم برقرار است. مادامی که متغیر میانجی ما سالمت معنوی 
باشد، متغیر سالمت جسمانی روانی، سالمت اجتماعی و ارزش گذاری 
به تصویر بدنی نیز باعث باال رفتن کیفیت زندگی در دوره سالمندی 
و سالمندان خواهند شد. در همین راستا به تعدادی از پژوهش های 
داخلی و خارجی که از نتایج فرضیه های مطالعه حاضر حمایت کرده اند 

و هم راستا و همسو با آن هستند اشاره می شود.

 والبرگ32 و گرو33 اشاره داشتند مداخالت روان شناختی و معنوی 
باعث باال رفتن نمرات کیفیت زندگی در سالمندان می شود ]38[. کیم 
و کانگ به رابطه معنا دار و مثبت ارزش گذاری به تصویر بدنی و کیفیت 
زندگی سالمندان اشاره داشتند ]21-20[. فون تین34 و باروفسکی35 با 
تأکید بر تصویر بدنی مطلوب به عنوان یک پیش بینی کننده قوی برای 
کیفیت زندگی باال و سالمت جسمانی روانی، اجتماعی، دینی و فرهنگی 
افراد اشاره کردند ]39[. هرینگتون و باجر نیز به همبستگی منفی بین 
رضایت از تصویر بدنی و کیفیتّ زندگی سالمندان اشاره کردند ]20[. 
گزارش پژوهشی ]19[ نشان داد رابطه معنادار قوی و مستقیم بین 
ظاهر، ُبعد جسمانی و تصویر بدنی با کیفیت زندگی افراد وجود دارد. 
پایین بودن سالمت جسمانی روانی نیز ریسک ابتال به بیماری کووید 
ـ 19 در سالمندان را افزایش داده و نمرات کیفیت زندگی آنان را نیز 
کاهش می دهد ]40[. معنویت درمانی نیز در جمعیت سالمندانی که به 
بیماری حاد کرونر36 )با سالمت جسمانی و روانی پایین( مبتال بودند 

32.Valborg
33.Grove
34.KR Fontaine
35. I Barofsky
36. Coronary
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تأثیرات مثبتی در افزایش کیفیت زندگی داشته است ]19[. در همین 
راستا مطالعه در جمعیت سالمندان مقیم و غیرمقیم در آسایشگاه های 
سالمندی شهر تهران نشان داد کیفیت زندگی در سالمندان مقیم 
آسایشگاه ها در حد ضعیف و متوسط بوده است. این گزارش اقامت در 
آسایشگاه ها را مؤثر بر سالمت اجتماعی سالمندان مقیم و غیرمقیم در 
آسایشگاه ها نشان نداد ]28[. گزارش شد سالمندانی که با نمرات باالی 
سالمت معنوی نشانه گذاری شدند در ارائه حمایت های اجتماعی به 
دیگران پیشقدم می شوند و در سالمت جسمانی نمرات باالتری را نیز 
کسب کرده اند که می تواند با کیفیت زندگی دوره سالمندی نیز رابطه 
مستقیم و قوی داشته باشد ]41[. کریستین37 و همکاران گزارش دادند 
زنان سالمند با فعالیت بدنی، مانند پیاده روی در طول هفته، با کیفیت 
زندگی باالتر، افسردگی پایین تر، عملکرد جسمی، سالمت عمومی، 
عملکرد اجتماعی باالتر، رفتارهای نشاط برانگیز و خوددوستداری باالتر 
مشخص می شدند ]42[. یانگ دی به رابطه مثبت و قوی بین سالمت 
معنوی، بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی در سالمندان اشاره 
داشت ]8[. لیزا38 و همکاران گزارش کردند حمایت و سالمت اجتماعی 
با کیفیت زندگی و مصرف به موقع دارو در سالمندان رابطه مستقیم و 
مثبت دارد. ویپیندر39 و مانیندر40 به رشد معنوی و مداخالت معنوی 
اشاره داشتند که می تواند نمرات شادی، مسئولیت پذیری و کیفیت 

زندگی را در سالمندان باال ببرد )تصویر شماره 3 و 4( ]38[. 

نتیجهگیری

با توجه به نمونه پژوهشی حاضر که جمعیت سالمندان شهر تهران 
بودند و کیفیت زندگی آنان حول محور متغیرهای سالمت اجتماعی، 
به  توجه  با  بدنی  تصویر  به  ارزش گذاری  و  سالمت جسمانی روانی 
متغیر میانجی سالمت معنوی بررسی شد، نتایج نشان داد سالمت 
معنوی به عنوان متغیری تأثیر گذار )و در شکلی دیگر، تأثیرپذیر( باعث 
افزایش نمرات متغیرهای سالمت جسمانی روانی، سالمت اجتماعی 
و ارزش گذاری به تصویر بدنی سالمندان و متعاقب آن باعث ارتقا و 
افزایش نمرات کیفیت زندگی در سالمندان نمونه حاضر شده است. 
پیشنهاد می شود دست اندرکاران امور سالمندان از رهگذر نتایج و 
خروجی داده های حال حاضر، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش سطح 
کیفیت زندگی، سالمت اجتماعی، سالمت جسمانی روانی، سالمت 
معنوی و احساس مثبت از تصویر بدنی سالمندان تدوین کنند و 
مالحظات الزم را در نظر بگیرند تا در آینده شاهد زندگی فعاالنه با 

کیفیت باالتر و سالم تری برای سالمندان عزیز باشیم. 

مشخصی  و  محدود  تعداد  و  سالمندان  به  مربوط  پژوهش  نتایج 
سالمندان شهرها،  به  آن  تعمیم  که  بود  تهران  سالمندان شهر  از 
شهرستان ها و استان های دیگر احتیاط بیشتری را می طلبد. دامنه 
سنی سالمندان بین 60 تا 70سال شهر تهران بود )در پژوهش با 

37. Kristiann C Heesch
38. Lisa
39. Vipinder
40. Maninder

توجه به نظر فارل41 و همکاران سالمندی اولیه را در نظر گرفتیم 
نه سالمندی دوم که بین 84-75 سال قرار دارند(. با تأکید بر این 
موضوع که در حال حاضر علم و سواد سالمت با تعاریف تازه تری از 
برهه ها و دوره های سنی روبه رو شده است، به ویژه در تعاریف مربوط 
به میان سالی و سالمندی که رابطه مثبت و مستقیم با باال رفتن سواد 
سالمت و تغییر الگوهای زندگی افراد دارد، بنابراین تعمیم آن به سنین 

باالتر سالمندی باید با دقت و احتیاط بیشتری صورت گیرد. 

نکته آخر، فرایند انتهایی کار اجرایی و جمع آوری داده ها با انبانی از اخبار 
ورود و حضور کووید-19 به ایران بود که نگرانی های فراوانی را برای 
محقق و سالمندان به ارمغان داشت و شاید از قوی  ترین محدودیت های 

این دوره پژوهش های پژوهشگران با ساختار کاغذ و مدادی باشد. 

مالحظاتاخالقی

پیرویازاصولاخالقپژوهش

در اجرای پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل کمیته 
اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام درنظر گرفته شده است و 
کد اخالق به شماره IR.IAU.TJ.REC.1399.005 دریافت شده است. 

حامیمالی

این مقاله برگرفته از پایان نامه خانم فریده رضایی با راهنمایی آقای 
دکتر محمدحسین بیاضی و مشاوره آقای دکتر علیرضا رجایی در گروه 
روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام است و هیچ گونه 
کمک مالی از سازمان تأمین کننده مالی در بخش های عمومی و دولتی، 

تجاری، غیرانتفاعی دانشگاه یا مرکز تحقیقات دریافت نشده است. 

مشارکتنویسندگان

روش شناسی:  بیاضی؛  محمدحسین  نظارت:  و  مفهوم سازی 
محمدحسین بیاضی و علیرضا رجایی؛ نقد و ویرایش: فریده رضایی، 
محمدحسین بیاضی و علیرضا رجایی؛ گردآوری اطالعات: فردیده 
رضایی؛ تجزیه وتحلیل داده ها: علیرضا رجایی: تأمین مالی و منابع: 
فریده رضایی و محمد حسین بیاضی؛ بررسی، نگارش پیش نویس 

اصلی و نگارش: همه نویسندگان.

تعارضمنافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تقدیروتشکر

از همه سالمندانی که در مطالعه شرکت کردند، تشکر و تقدیر می شود.

41. Farrell

فریدهرضاییوهمکاران.مدلیابیساختاریسالمتاجتماعی،جسمانیروانیوارزشگذاریبهتصویربدنیبامیانجیگریسالمتمعنویدرکیفیتزندگیسالمندان

http://medrehab.sbmu.ac.ir/


1312

January and February 2022 Vol 10. Num 6

References

[1] Fotoukian Z, Mohammadi Shahboulaghi F, Fallahi Khoshknab 
M. [Analytical on empowerment interventions in older people 
with chronic disease: A review literature (Persian)]. Journal of 
Health Promotion Management. 2013; 2(4):65-76. [Link]

[2] Boojari S, Niazi Khatoon J, Talezadeh Shirazi R, Ghanbari S. [Ef-
fect of group reminiscence therapy on quality of life in older 
adults in Shiraz city (Persian)]. Scientific Journal Of Rehabilita-
tion Medicine. 2019; 7(4):65-70. [Link]

[3] Ghahremani L, Kaveh MH, Tehrani H, Orooji A, Jafari A. As-
sessment of the theory of planned behaviour in predicting 
potential intention and behaviour of positive thinking among 
a school-based sample of Iranian adolescents: A path analy-
sis. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools. 2022; 
32(1):54-64. [DOI:10.1017/jgc.2020.13]

[4] Frisch MB. Quality of life therapy: Applying a life satisfaction 
approach to positive psychology and cognitive therapy. New 
Jersey: John Wiley & Sons; 2005. [Link]

[5] Akamatsu K, Saito A, Wada T, Ishine M, Roriz-Cruz M, Okumiya 
K, et al. Analysis of comprehensive geriatric assessment of el-
derly residents in a social welfare home for the aged compared 
with those in a residential care home in an urban area in Ja-
pan. Geriatrics & Gerontology International. 2005; 5(1):53-58.  
[DOI:10.1111/j.1447-0594.2005.00270.x]

[6] Hashemi Z, Afshari A, Einy S. [The effectiveness of acceptance 
and commitment education on improving the mental health 
and quality of life of elderly people with cancer (Persian)]. Ira-
nian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020; 
8(2):160-71. [DOI:10.29252/ijhehp.8.2.160]

[7] Yeung DY. Aging and psychological well-being. In: Pachana N, 
editor. Encyclopedia of geropsychology. Singapore: Springer; 
2015. [DOI:10.1007/978-981-287-080-3_139-1]

[8] Salman A, Lee YH. Spiritual practices and effects of spiritual 
well-being and depression on elders’ self-perceived health. 
Applied Nursing Research. 2019; 48:68-74. [DOI:10.1016/j.
apnr.2019.05.018] [PMID]

[9] Kamp Dush CM, Taylor MG, Kroeger RA. Marital happiness 
and psychological well-being across the life course. Fam-
ily Relations. 2008; 57(2):211-26. [DOI:10.1111/j.1741-
3729.2008.00495.x] [PMID] [PMCID]

[10] Krauss SW, Hood Jr RW. A new approach to religious orien-
tation: The commitment-reflectivity circumplex: Amsterdam: 
Rodopi; 2013. [Link]

[11] George LK, Ellison CG, Larson DB. Explaining the rela-
tionships between religious involvement and health. Psy-
chological Inquiry. 2002; 13(3):190-200. [DOI:10.1207/
S15327965PLI1303_04]

[12] Yoon DP. Factors affecting subjective weil-being for rural 
elderly individuals: The importance of spirituality, religious-
ness, and social support. Journal of Religion & Spirituality in 
Social Work: Social Thought. 2006; 25(2):59-75. [DOI:10.1300/
J377v25n02_04]

[13] Lun VM-C, Bond MH. Examining the relation of religion and 
spirituality to subjective well-being across national cultures. 
Psychology of Religion and Spirituality. 2013; 5(4):304-15. 
[DOI:10.1037/a0033641]

[14] Van Cappellen P, Toth-Gauthier M, Saroglou V, Fredrickson 
BL. Religion and well-being: The mediating role of positive 
emotions. Journal of Happiness Studies. 2016; 17(2):485-5 05. 
[DOI:10.1007/s10902-014-9605-5]

[15] Fredrickson BL. Positive emotions broaden and build. Ad-
vances in Experimental Social Psychology. 2013; 47:1-53. 
[DOI:10.1016/B978-0-12-407236-7.00001-2]

[16] Varaee P. Momeni KH, Moradi A. [Mediating role of self-com-
passion in the relationship between attitude toward religion 
and psychological well-being in the elderly (Persian)]. The Sci-
entific Journal of Rehabilitation Medicine. 2020; 9(1):49-62. 
[DOI:10.22037/jrm.2019.111284.1886] 

[17] Aghamolaei T, Tavafian SS, Zare S. Health related quality of 
life in elderly people living in Bandar Abbas, Iran: A population-
based study. Acta Medica Iranica. 2010; 48(3):185-91. [Link]

[18] Heravi M, Hatami M, Ahadi H. [The effectiveness of spir-
itual therapy on quality of life in the elderly with acute coro-
nary heart disease (Persian)]. Payesh. 2020; 19(3):275-87. 
[DOI:10.29252/payesh.19.3.275]

[19] Kashani Assar H, Roshan R, Khalaj A, Mohammadi J. An study 
on the alexithymia and body image in the obese, over-weight 
and normal waight subjects. Quarterly Journal Of Health Psy-
chology. 2012; 1(2):70-80. [Link]

[20] Harrington JM, Badger TA. Body image and quality of life in 
men with prostate cancer. Cancer Nursing. 2009; 32(2):E1-7.  
[DOI:10.1097/NCC.0b013e3181982d18] [PMID]

[21] Sasani K, Seirafi M, Meschi F, Sarami G, Peymani J. [Mod-
eling of health-related quality of life based on self- approach 
to body image by mediating of self- compassion and shame 
in overweight and obese people (Persian)]. Iranian Journal of 
Nursing Research. 2020; 14(6):78-87. [Link]

[22] Ghotbinejhad Bahre Asmani U, Ahadi H, Hatami H, Sarami 
Foroushani G. [Comparison of the effectiveness of group 
positive psychotherapy and group psychodrama on spirit-
ual attitude, distress tolerance, and quality of life in women 
with chronic pain (Persian)]. Anesthesiology and Pain. 2019; 
9(4):51-65. [Link]

[23] Esmaeili R, Esmaeili M. [Quality of life in the elderly: A meta-
synthesis (Persian)]. Journal of Research on Religion & Health. 
2018; 4(2):105-16. [Link]

[24] Chiang KJ, Chu H, Chang HJ, Chung MH, Chen CH, Chiou HG, 
et al. The effect of reminiscence reminiscence therapy on psy-
chological well-being, depression, and loneliness among the 
institutionalized aged. Journal of Geriatric Psychiatry. 2010; 
25(4):380-8. [DOI:10.1002/gps.2350] [PMID]

[25] Farzaneh S, Alizadeh S. [A survey on effects of social risk fac-
tors on social health of elderlies of Babol (Persian)]. Quarterly 
of Socio- Cultural Develpement Studies. 2013; 2(1):183-208.
[Link]

Rezaei F, et al. Structural Modeling of Quality of Life in the Elderly. SJRM. 2022; 10(6):1296-1313

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
http://jhpm.ir/article-1-239-en.html
http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100551_6190b4a644a4af7d8af6bf695cbd44b0.pdf
http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100551_6190b4a644a4af7d8af6bf695cbd44b0.pdf 
https://doi.org/10.1017/jgc.2020.13
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hKh-lWbYdi4C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Frisch+MB.+Quality+of+life+therapy:+Applying+a+life+satisfaction+approach+to+positive+psychology+and+cognitive+therapy:+John+Wiley+%26+Sons%3B+2005.&ots=t9qve6VTU1&sig=P9QtOE3MgSHgz3hi4Hngmqaizu8#v=onepage&q&f=false
https://doi.org/10.1111/j.1447-0594.2005.00270.x
https://doi.org/10.29252/ijhehp.8.2.160
https://doi.org/10.1007/978-981-287-080-3_139-1
https://doi.org/10.1016/j.apnr.2019.05.018
https://doi.org/10.1016/j.apnr.2019.05.018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31266611
https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2008.00495.x
https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2008.00495.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23667284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650717
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lQviAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Krauss+SW,+Hood+Jr+RW.+A+new+approach+to+religious+orientation:+The+commitment-reflectivity+circumplex:+Rodopi%3B+2013.+&ots=RZvwUA746H&sig=oH4BPwZ4UmrPqviLNz4FmFWZu_A#v=onepage&q=Krauss%20SW%2C%20Hood%20Jr%20RW.%20A%20new%20approach%20to%20religious%20orientation%3A%20The%20commitment-reflectivity%20circumplex%3A%20Rodopi%3B%202013.&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lQviAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Krauss+SW,+Hood+Jr+RW.+A+n
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1303_04
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1303_04
https://doi.org/10.1300/J377v25n02_04
https://doi.org/10.1300/J377v25n02_04
https://doi.org/10.1037/a0033641
https://doi.org/10.1007/s10902-014-9605-5
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00001-2
https://dx.doi.org/10.22037/jrm.2019.111284.1886https://dx.doi.org/10.22037/jrm.2019.111284.1886
https://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/3675
https://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/3675 
https://doi.org/10.29252/payesh.19.3.275
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=345496
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=345496 
https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181982d18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19258822
http://ijnr.ir/article-1-2328-en.html
http://ijnr.ir/article-1-2328-en.html 
https://eprints.iums.ac.ir/12323/
https://eprints.iums.ac.ir/12323/ 
https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/download/18436/14713/0
https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/download/18436/14713/0 
https://doi.org/10.1002/gps.2350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19697299
https://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-66-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-66-fa.html&sw=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%AC


1313

January and February 2022 Vol 10. Num 6

[26] Aslani M, Kalantariyan M, Minoonejad H. [Effect of functional 
training with TRX on balance of middle-aged men]. J Rehab 
Med. 2019; 7(4):80-9. [DOI:10.22037/jrm.2018.111035.1709]

[27] Khalili F, Sam Sh, Sharifirad GhR, Hassanzadeh A, Kazemi M. 
[The relationship between perceived social support and social 
health of elderly in Isfahan (Persian)]. Journal of Health System 
Research. 2012; 7(6). [Link]

[28] Saied M, Makarem A, Khanjani MS, Bakhtyari A. [Compari-
son of social health & quality of life between residential and 
non-residential elderlies in Tehran (Persian)]. Iranian Journal 
of Ageing. 2019; 14(2):178-87. [DOI:10.32598/sija.13.10.150.]

[29] Joshanloo M, Rostami R, Nosratabadi M. [Examinig the factor 
structure of the keyes comprehensive scale of well-being (Per-
sian)]. Developmental Pscychology. 2006; 3(9):35-51. [Link]

[30] Gholipour Z, Mahmoodi Majd Abadi Farahani M, Riahi L, 
Hajinabi K. Priorities of active aging policy in iran. Depiction of 
Health. 2020; 11(1):52-61. [DOI:10.34172/doh.2020.06]

[31] Asgari P, Roushani K, Mehri Adaryani M. [The relationship be-
tween religious belief, ptimism and spiritual well being among 
college students of Islamic Azad University (Persian)]. Journal 
of Social Psychology. 2009; 4(10):27-39. [Link]

[32] Ghodusi M, Heidari M, Shahbazi S. [Evaluation body esteems 
and related factors in patients with Multiple Sclerosis (Per-
sian)]. Journal Research Behavior Science. 2013; 11(5):1-13. 
[Link]

[33] Heidari M, Ghodusi M, Shahbazi S. [Correlation between 
body esteem and hope in patients with breast cancer after 
mastectomy. Journal of Clinical Nursing and Midwifery (Per-
sian)]. 2015; 4(1):8-15. [Link]

[34] Rezaei M, Seyedfatemi N, Hosseini F. [Spiritual well-being in 
cancer patients who undergo chemotherapy (Persian)]. Hayat. 
2009; 14(4):33-9. [Link]

[35] Omidvari S. [Spiritual Health; Concepts and Challenges 
(Persian)]. Interdisciplinary Quranic Studies Research. 2008; 
1(1):5-17. [Link]

[36] Moghimian M, Salmani F. [The study of correlation between 
spiritual well-being and hope in cancer patients referring to 
Seyyedo Shohada training-therapy center of Isfahan university 
of medical sciences, 2010, Isfahan, Iran (Persian)]. Qom Uni-
versity of Medical Sciences Journal. 2012; 6(3):40-5. [Link]

[37] Rasafiani M, Sahaf R, Shams A, Vameghi R, Zareian H, Akrami 
R. [Validity and reliability of the persian version of the world 
health organization quality of life questionnaire – the older 
adults edition(Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2020; 
15(1):28-41. [Link]

[38] Mahbobi nieh Z, Ahadi H, Hatami HR, Sirafi MR. [The relation-
ship between life expectancy and religious attitude with elder-
ly psychological hardiness: The mediating role of social support 
(Persian)]. Medical Journal of Mashhad University of Medical 
Sciences. 2021; 64(1). [DOI:10.22038/mjms.2021.17915]

[39] Fontaine KR, Barofsky I. Obesity and health-related quality of 
life. Obesity Reviews. 2001; (3):173-82. [DOI:10.1046/j.1467-
789x.2001.00032.x] [PMID]

[40] Jannat Alipoor Z, Fotokian Z. [COVID-19 and the elderly 
withchronic diseases: Narrative review (Persian)]. Journal 
of Military Medicine. 2020; 22(6):632-40. [DOI:10.30491/
JMM.22.6.632]

[41] Khoshbakht Pishkhani M, Mohammadi Shahboulaghi F, 
Khankeh H, Dalvandi A. [Spiritual health in Iranian elderly: A 
concept analysis by walker and avant’s approach (Persian)]. 
Iranian Journal of Ageing. 2016; 11(4):96-113. [DOI:10.32598/
sija.13.10.380]

[42] Heesch KC, van Gellecum YR, Burton NW, van Uffelen JGZ, 
Brown WJ. Physical activity and quality of life in older women 
with a history of depressive symptoms. Original Research Ar-
ticle. Preventive Medicine. 2016; 91:299-305. [DOI:10.1016/j.
ypmed.2016.09.012] [PMID]

Rezaei F, et al. Structural Modeling of Quality of Life in the Elderly. SJRM. 2022; 10(6):1296-1313

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
https://dx.doi.org/10.22037/jrm.2018.111035.1709
http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_id=293&sid=1&slc_lang=fa
http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_id=293&sid=1&slc_lang=fa 
http://dx.doi.org/10.32598/sija.13.10.150
https://jip.stb.iau.ir/article_512411_en.html
https://jip.stb.iau.ir/article_512411_en.html 
https://doi.org/10.34172/doh.2020.06 
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=194385
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=194385 
http://rbs.mui.ac.ir/browse.php?a_id=335&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://jcnm.skums.ac.ir/browse.php?a_id=181&sid=1&slc_lang=en
http://jcnm.skums.ac.ir/browse.php?a_id=181&sid=1&slc_lang=en 
https://hayat.tums.ac.ir/browse.php?a_id=135&sid=1&slc_lang=en
https://hayat.tums.ac.ir/browse.php?a_id=135&sid=1&slc_lang=en 
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=99443
http://journal.muq.ac.ir/article-1-120-en.html
http://journal.muq.ac.ir/article-1-120-en.html 
https://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=1622&sid=1&slc_lang=en
https://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=1622&sid=1&slc_lang=en 
https://dx.doi.org/10.22038/mjms.2021.17915
https://doi.org/10.1046/j.1467-789x.2001.00032.x
https://doi.org/10.1046/j.1467-789x.2001.00032.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12120102
http://dx.doi.org/10.30491/JMM.22.6.632
http://dx.doi.org/10.30491/JMM.22.6.632
http://dx.doi.org/10.32598/sija.13.10.380
http://dx.doi.org/10.32598/sija.13.10.380
https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.09.012
https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.09.012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27612579

