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 چکیده

بیماری های مزمن در دوران سالمندی کیفیت زندگی افراد سالمند را کاهش می دهد و  زمینه و هدف:

نیازهای مراقبتی آنها را افزایش می دهد، در نتیجه بار مراقبتی مضاعفی را بر دوش مراقبین خانواده می 

د مختلف گذارد. با افزایش فشار مراقبتی، سالمت جسمی و روانی مراقبین خانواده کاهش می یابد و ابعا

. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر سبک زندگی ارتقادهنده سالمت این افراد تحت تاثیر قرار می گیرد

 برنامه حمایت اجتماعی بر سبک زندگی ارتقادهنده سالمت مراقبین سالمندان مبتال به سرطان انجام گرفت.

نفر از مراقبین  58انجام شد. تعداد در شهرستان دزفول  1399کارآزمایی بالینی در سال این  روش:

سالمندان مبتال به سرطان دارای معیارهای ورود به پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند 

 زار گردآوری اطالعات به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. اب به روش بلوک بندی تصادفی و سپس

ه سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت والکر بود. برنامه حمایت شناختی و پرسشنامشامل: پرسشنامه جمعیت

جلسه و غیر حضوری از طریق نرم  6حیطه حمایت اجتماعی به صورت حضوری به مدت  4اجتماعی در 

تکمیل  مداخلهاز هفته بعد  6قبل و  ابزار پژوهش سبک زندگی افزارهای پیام رسان تلفن همراه ارائه شد.

نرم و من ویتنی یو در مستقل تی و رئکای اسکوتفاده از آزمون های آماری تحلیل داده ها با اسشد. 

 انجام گرفت. 22نسخه  SPSSآماری رافزا

و وجود بیماری ، شغل ،وضعیت تاهل سن،گروه مداخله و کنترل از نظر  دونتایج نشان داد که  ها:یافته

که اختالف  دادمستقل نشان  یت آزمون جینتاند. بودو همگن  ندارند آماری تعداد فرزندان تفاوت معنادار

بعد دو گروه مداخله و کنترل  زیر مقیاس حمایت بین فردی و مسئولیت پذیری در قبال سالمت در نیانگیم

 سایر زیر مقیاس ها در نیانگیاختالف م(. در حالی که >05/0pه است )معنادار شد یاز لحاظ آماراز مداخله 

 زین یآزمون ت جینتا نیهمچن .(<05/0p)شدنمعنادار  یاز لحاظ آماربعد از مداخله دو گروه مداخله و کنترل 

 (.>05/0p) موثر بوده است سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت مراقبینبر  برنامه حمایت اجتماعینشان داد 

المت برنامه حمایت اجتماعی بر سبک زندگی ارتقادهنده سنتایج مطالعه حاضر نشان داد که  گیری:نتیجه

مراقبین تاثیر مثبت داشته است. می توان برنامه حمایت اجتماعی برای مراقبین را در مراکز و بیمارستان 

 های انکولوژی پیشنهاد داد.

 حمایت اجتماعی، سبک زندگی ارتقادهنده سالمت، مراقبین، سالمندان، سرطان ها:کلیدواژه
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Abstract 

 

The title of the present research is: The effect of social support program on 

health-promoting lifestyle of elderly caregivers with cancer 

Background and Purpose: Chronic diseases in old age reduce the quality of life of the 

elderly and increase their care needs, thus placing an additional burden on family caregivers. 

With increasing care pressure, the physical and mental health of family caregivers decreases. 

And different aspects of lifestyle that promote the health of these people are affected. 

Therefore, the present study aimed to determine the effect of social support program on 

health-promoting lifestyle of elderly caregivers with cancer. 

Method: This clinical trial was performed in 1400 in Dezful city. A total of 58 caregivers of 

the elderly with cancer with inclusion criteria were selected by available sampling method 

and then randomly assigned to the intervention and control groups. The data collection tool 

was a demographic questionnaire, the Walker Health Promoting Lifestyle Questionnaire. The 

social support program was presented in 4 domains of social support in person for 6 sessions 

and in absentia through mobile messaging software. Lifestyle research tools were completed 

before and 6 weeks after the intervention. Data analysis was performed using Chi-square, 

Independent and Mann-Whitney U tests in SPSS software version 22. 

Results: The results showed that the intervention and control groups were not significantly 

different in terms of age, marital status, occupation, disease and number of children and were 

homogeneous. The results of independent t-test showed that the mean difference of the 

subscale of interpersonal support and responsibility for health in the two groups of 

intervention and control after the intervention was statistically significant (p<0.05) while the 

mean difference of other subscales was statistically significant. In both intervention and 

control groups, post-intervention was not statistically significant (p> 0.05). The results of t-

test also showed that the social support program was effective on promoting the health of 

caregivers (<0.05). 

Conclusion: The results of the present study showed that the social support program has a 

positive effect on the health-promoting lifestyle of caregivers that promoting a healthy 

lifestyle in caregivers increases the quality of care. Social support programs for caregivers in 

oncology centers and hospitals can be suggested. 
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