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Background and Objective: Lifestyle is one of the factors playing an
important role in disease involvement and treatment. In this study, we aimed
to compare health-promoting lifestyle between HIV-positive and HIVnegative individuals in Tehran, Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted among
147 HIV-positive individuals who referred to Imam Khomeini Hospital of
Tehran, Iran, and 150 HIV-negative individuals during 2014 to 2016. We
used the Health Promoting Lifestyle Profile II (HPLP-II) questionnaire,
which encompasses six domains of health responsibility, physical activity,
nutrition, interpersonal relationships, spiritual growth, and stress
management. The participants were selected using the convenience sampling
method. To analyze the data, multivariate analysis of variance (MANOVA)
was run in SPSS, version 22.
Results: MANOVA reflected a significant difference between HIV-positive
and HIV-negative individuals in lifestyle (P<0.001). The two groups were
different in terms of health responsibility (F[1,245]=42.44, P<0.001) and
physical activity (F[1,245]=6.03, P<0.05), with HIV-positive obtaining
lower scores than the HIV-negative patients. However, the two groups did
not differ significantly with regards to the nutrition, interpersonal
relationships, spiritual growth, and stress management domains (P>0.05).
Conclusion: Considering the limited data on the lifestyle of HIV-positive
patients in Iran, awareness regarding various lifestyle aspects of these
individuals can yield valuable information to promote HIV-positive
individuals’ life status and interventional programs. Future studies are
recommended to focus more attention on lifestyle promotion among HIVpositive individuals.
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مقاله پژوهشی

مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت در افراد مبتال و غيرمبتال به  HIVشهر تهران
فریبا ابراهیم بابایی ،*،9مجتبی حبیبی ،2سعید

قدرتی3

 1کارشناسی ارشد ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2دکتراي تخصصی ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3دانشجوي دکتراي تخصصی ،پژوهشکده علوم شناختی و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول :فریبا ابراهیم بابایی ،پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
ایمیلfaribaebrahimbabaie@yahoo.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/03/23 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/02/22 :
تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :سبک زندگی یکی از مسائلی است که میتواند در ابتال به بیماريها و درمان آنها نقش مهمی
داشته باشد .در این راستا ،هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت در افراد مبتال و
غیرمبتال به  HIVشهر تهران بود.
مواد و روشها :پژوهش مقطعی حاضر در سال  1313-19در ارتباط با  141فرد مبتال به  HIVکه براي درمان به
بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران مراجعه کرده بودند و نیز  190فرد غیرمبتال در شهر تهران انجام شد .در این
پژوهش پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت ()HPLP-II: Health-promoting Lifestyle Profile II
که شامل  6بعد مسئولیتپذیري در مورد سالمت ،تغذیه ،فعالیت بدنی ،مدیریت استرس ،روابط بین فردي و
رشد معنوي میباشد مورد استفاده قرار گرفت .عالوهبراین ،نمونهگیري با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس
انجام گرفت و براي تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و نرمافزار  SPSS 22بهره گرفته شد.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري نشان داد که بین دو گروه در متغیر سبک زندگی
تفاوت معناداري وجود دارد ( .)P<0/001بدینترتیب که میزان مسئولیتپذیري سالمت (،P<0/001
 )F)1،249(=42/44و فعالیت جسمانی ( )F)1،249(=6/03 ،P<0/09در گروه مبتال به  HIVکمتر از گروه
غیرمبتال به  HIVبود؛ اما در مؤلفههاي تغذیه ،روابط بین فردي ،رشد معنوي و مدیریت استرس تفاوت
معناداري بین دو گروه مشاهده نشد (.)P>0/09
نتیجهگیری :با توجه به نبود اطالعات در مورد سبک زندگی افراد مبتال به  HIVدر ایران ،آگاهی از سبک
زندگی این افراد در جنبههاي مختلف میتواند اطالعات ارزشمندي را براي ارتقاي وضعیت زندگی و برنامههاي
مداخالت درمانی بهدست دهد .در این ارتباط ،پژوهشهاي آینده باید بر ارتقاي سبک زندگی در میان افراد
مبتال به  HIVتمرکز بیشتري داشته باشند.
واژگان کلیدی :ایدز؛ سبک زندگی ارتقادهنده سالمت؛ HIV

مقدمه
نشانگان

( Acquired

نقص ایمنی اکتسابی
 )Immunodeficiency Syndromeیا ایدز در اثر عفونت با
ویروس  HIVبه وجود میآید و امروزه تبدیل به بیماري
همهگیري شده است که جامعه جهانی را تهدید میکند [.]1
برآوردها نشان میدهند که در سال  2016حدود  66000فرد
مبتال به  HIVدر ایران وجود داشته و حدود  9000نمونه جدید
مبتال به  HIVو نیز حدود  4000مرگ بر اثر بیماري ایدز تخمین
زده شده است [ .]2بیماري ایدز و آلودگی به  HIVشاید
مهمترین نگرانی نظامهاي سالمت و بهداشت روان طی دهههاي
گذشته بوده باشد؛ بهطوري که حالت همهگیر ایدز ،آن را بهعنوان
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یک بحران سالمت عمومی مطرح نموده است [.]3
سبک زندگی یکی از مسائلی است که در افراد مبتال به HIV
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .سبک زندگی سالم شامل
اعمالی میباشد که بهمنظور ارتقاي رفاه و پیشگیري از بیماريها
انجام میشوند [ .]4اجزاي ارتقادهنده سالمت و رفاه ،الگویی
چندبعدي هستند که در جهت افزایش خودشکوفایی و
رضایتمندي عمل میکنند و اجزاي حفظکننده سالمت ،احتمال
مواجهه فرد با بیماري یا آسیب را کاهش میدهند [ .]9فرد با
انتخاب سبک زندگی براي ارتقاي سالمتی خود و پیشگیري از
بیماريها ،فعالیتهایی از جمله رعایت رژیم غذایی مناسب،
31
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خواب و فعالیت ،ورزش ،حفظ وزن بدن ،عدم مصرف سیگار و
الکل و حفاظت در برابر بیماريها را انجام میدهد .در مقابل،
سبک زندگی ناسالم ریشه بسیاري از رفتارهاي پرخطر از قبیل
عادات غذایی ناسالم ،عدم فعالیت جسمانی ،مصرف تنباکو و الکل
و انجام رفتارهاي پرخطر جنسی به شمار میرود که باعث
گسترش انواع بیماريها و اختالالت مزمن میشود [.]6، 1
 Walkerو همکاران سبک زندگی را در  6بعد مسئولیتپذیري
در مورد سالمت ،تغذیه (داشتن الگوي غذایی و انتخاب غذا)،
فعالیت بدنی (ورزش و تعقیب الگوي ورزشی منظم) ،مدیریت
استرس (شناسایی منابع استرس و اقدامات مدیریت آن) ،روابط
بین فردي (حفظ روابط همراه با احساس نزدیکی) و رشد معنوي
در نظر میگیرند [.]2
نتایج مطالعات مختلف حاکی از وجود اطالعات محدود در
ارتباط با سبک زندگی در بیماران مبتال به  HIVمیباشد .از
آن جمله میتوان به پژوهشهاي مرتبط با فعالیت بدنی در این
بیماران اشاره کرد [ .]1-12در پژوهش  Smitو همکاران []1
افراد مبتال به  HIVدر تخصیص انرژي براي فعالیتهاي سنگین
مشکالتی را گزارش کردند؛ هرچند نتایج پژوهش  Fillipasو
همکاران [ ]11عکس این موضوع را نشان داد .در پژوهش
 Jacobsonو همکاران نیز افراد مبتال به  HIVدر مقیاس
فعالیتهاي روزانه ،مشکالت بیشتري را نسبت به افراد
غیرمبتال به این ویروس گزارش کردند []10؛ هرچند در
پژوهشی دیگر [ ]12میان افراد گروه مبتال به  HIVو افراد
غیرمبتال تفاوتی به لحاظ فعالیت جسمانی مشاهده نشد.
یکی دیگر از حوزههاي مهم سبک زندگی در افراد مبتال به
 HIVکه نقش مؤثري در درمان بسیار فعال ضد رتروویروسی دارد،
تغذیه است [ .]13در پژوهش انجامشده توسط  Punyahotraو
همکاران در ارتباط با نوجوانان مبتال به  HIVکه با این بیماري
متولد شده بودند ،عنوان گردید که در این افراد نسبت به افراد
غیرمبتال به  HIVمشکالت تغذیهاي وجود دارد [ .]14همچنین
در حوزه مدیریت استرس Heckman ،و همکاران نشان دادند که
افراد مبتال به  HIVنسبت به افراد غیرمبتال به آن داراي نقایصی
در مدیریت استرس میباشند [.]19
با وجود اهمیت سبک زندگی در بیماران مبتال به ،HIV
تاکنون مطالعات محدودي در زمینه حوزههاي مختلف سبک
زندگی در میان این بیماران صورت گرفته است و حوزههایی از
سبک زندگی مانند مسئولیتپذیري سالمت ،روابط میان فردي و
رشد معنوي در این بیماران ارزیابی نگردیدهاند؛ از این رو پژوهش
حاضر با هدف مقایسه سبک زندگی در افراد مبتال به  HIVو افراد
غیرمبتال به آن در حوزههاي مختلف سبک زندگی انجام گرفت.
مواد و روش ها
جامعه آماري پژوهش مقطعی حاضر را کلیه افراد مبتال به
ویروس  HIVشهر تهران طی سالهاي  1313-19تشکیل
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دادند .در این مطالعه افراد مبتال به  HIVتحت پوشش بخش
عفونی بیمارستان امام خمینی شهر تهران به روش نمونهگیري
در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند؛ بدینترتیب که  141نفر
از افرادي که ابتالي آنها به ویروس  HIVتوسط  2آزمون
 ELISAو  Western Blotثابت شده بود بهعنوان افراد مبتال
به  HIVوارد پژوهش شدند 190 .نفر نیز بهعنوان گروه افراد
غیرمبتال به  HIVبه روش نمونهگیري در دسترس انتخاب
شدند .معیار ورود به پژوهش ،داشتن سواد خواندن و نوشتن
بود .شایان ذکر است که افراد بستري و مبتال به  HIVبه دلیل
زندگی در محیط بیمارستان و تفاوت سبک زندگی از مطالعه
خارج شدند.
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي شامل اطالعات
دموگرافیکی (سن ،جنس ،تأهل و وضعیت اشتغال) و نیز پرسشنامه
سبک زندگی ارتقادهنده سالمت ( Health Promoting
 )Lifestyle Profile: HPLP-IIبود.
پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت (،)HPLP-II
نسخه اصالحشده  HPLPاست که به وسیله  Walkerو
همکاران در سال  1111ارائه گردید [ .]2این پرسشنامه سبک
زندگی ارتقادهنده سالمت را با تمرکز بر کارهاي ابتکاري و
ادراک فرد که در راستاي حفظ و یا افزایش سطح تندرستی،
خودشکوفایی و رضایتمندي فردي عمل میکنند ،اندازهگیري
مینماید .این پرسشنامه از  92سؤال تشکیل شده است و داراي
 6زیرشاخه تحت عناوین تغذیه (داشتن الگوي غذایی و انتخاب
غذا با  6سؤال) ،فعالیت بدنی (ورزش و تعقیب الگوي ورزشی
منظم با  9سؤال) ،مسئولیتپذیري در مورد سالمت (با 10
سؤال) ،مدیریت استرس (شناسایی منابع استرس و اقدامات
مدیریت آن با  1سؤال) ،روابط بین فردي (حفظ روابط همراه با
احساس نزدیکی با  1سؤال) و رشد معنوي (به دنبال پیشرفت
فردي بودن و تجربه خودآگاهی و رضایتمندي با  13سؤال)
میباشد .سؤاالت این پرسشنامه با طیف لیکرت  4گزینهاي از
هرگز (نمره  )1تا همیشه (نمره  )4نمرهگذاري میشوند .بهطور
کلی ،نمره سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و نمره ابعاد رفتاري
با استفاده از میانگین پاسخها براي کل  92سؤال و براي هر
زیرشاخه محاسبه میگردد .شایان ذکر میباشد که روایی و
پایایی ابزار در مطالعات داخلی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته
است [.]16، 11
الزم به ذکر است که مالحظات اخالقی شامل کسب رضایت
اخالقی بهمنظور شرکت آگاهانه در پژوهش از شرکتکنندگان
اخذ گردید و به آزمودنیها گفته شد که هرگاه بخواهند میتوانند
بدون هیچ عذر و بهانهاي پژوهش را ترک کنند .همچنین ،به
آنها اطمینان داده شد که اطالعات ایشان در این پژوهش کامالً
محرمانه و مبتنی بر اهداف پژوهش بوده و هیچ استفاده دیگري
از آنها نخواهد شد.
دادهها در نرمافزار  SPSS 22و با استفاده از آمارههاي
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ابراهیم بابایی و همکاران

توصیفی و آزمون تحلیل واریانس تحلیل گردیدند .سطح
معناداري نیز کمتر از  0/09در نظر گرفته شده بود.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن افراد مبتال به  HIVبرابر با
 39±1/06سال با دامنه تغییرات  12تا  69سال و افراد گروه
غیرمبتال به  HIVبرابر با  33±2/13سال با دامنه تغییرات  12تا
 91سال بود .بر مبناي نتایج بهترتیب  11/4درصد ( 109نفر) و
 62درصد ( 102نفر) از شرکتکنندگان گروه افراد مبتال و
غیرمبتال به  HIVرا مردان تشکیل دادند.
میانگین و انحراف معیار مؤلفههاي مختلف سبک زندگی
در جدول  1ارائه شده است .مطابق با یافتهها ،مؤلفههاي
مسئولیتپذیري سالمت و روابط بین فردي در گروه مبتالیان به
 HIVو مؤلفههاي روابط بین فردي و رشد معنوي در گروه
غیرمبتال به  HIVداراي بیشترین فراوانی میباشند.
جهت بررسی اثر متغیر گروههاي  HIVو افراد عادي در
هریک از خردهمقیاسها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره

استفاده شد .آزمون امباکس ( )M Boxبهمنظور بررسی
مفروضه یکسانی ماتریس واریانس -کوواریانس (،P<0/001
 32163/34(=2/2و  )F)21معنادار بود؛ اما باید توجه داشت که
تحلیل واریانس در شرایط حجم نمونه مناسب نسبت به این
مفروضه مقاوم میباشد [ .]12از سوي دیگر ،نتایج بررسی اثر
متغیر گروه بیماران  HIVو افراد عادي با استفاده از آزمون
 Hotellingبر ترکیب خطی سبک زندگی حاکی از وجود اثر
معنادار گروه (240(=10/26 /P<0/001 ،η2=0/29و )F)6بود.
براساس نتایج تحلیل واریانس تکمتغیره براي بررسی اثر
گروه مبتال به  HIVو افراد عادي در جدول  2میتوان
گفت که بین گروهها در خردهمقیاس مسئولیتپذیري
( )F)1،249(=42/44 ،P<0/001و فعالیت جسمانی (،P<0/09
 )F)1،249(=6/03تفاوت معناداري به لحاظ آماري وجود دارد؛ اما
در خردهمقیاس مدیریت استرس (،)F)1،249(=3/12 ،P=0/01
رشد معنوي ( ،)F)1،249(=2/11 ،P=0/14تغذیه (،P=0/21
 )F)1،249(=1/2و روابط بین فردي ()F)1،249(=0/01 ،P=0/12
تفاوت آماري معناداري بین گروهها مشاهده نگردید.

جدول  :9میانگین و انحراف معیار مؤلفههاي مختلف سبک زندگی در بین گروه بیماران مبتال به  HIVو افراد غیرمبتال به آن
غیرمبتال به )n=954( HIV

مبتال به )n=941( HIV

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

مسئولیتپذیری سالمت

2/02±0/41

2/12±0/69

10-40

فعالیت جسمانی

1/19±0/91

2/02±0/11

9-20

تغذیه

2/31±0/93

2/44±0/93

6-24

رشد معنوی

2/42±0/91

2/63±0/66

13-92

روابط بین فردی

2/11±0/94

2/12±0/91

1-22

مدیریت استرس

2/19±0/41

2/31±0/94

1-22

مقیاس

رنج نمرات

جدول  :2آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره براي بررسی اثر گروه بیماران مبتال به  HIVو افراد غیرمبتال به آن بر سبک زندگی
منبع تغییرات

گروه

متغیر وابسته

میانگین مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

اندازه اثر

19/42
4/12
0/34
0/10
0/023
0/22

1-249
1-249
1-249
1-249
1-249
1-249

42/44
6/03
1/2
2/11
0/01
3/12

0/001
0/041
0/213
0/142
0/121
0/011

0/120
0/030
0/006
0/011
0/001
0/016

مسئولیتپذیري
فعالیت جسمانی
تغذیه
رشد معنوي
روابط بین فردي
مدیریت استرس

بحث
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده
سالمت در افراد مبتال و غیرمبتال به  HIVشهر تهران انجام شد.
یافتههاي این پژوهش نشان داد که سبک زندگی در افراد مبتال
به  HIVنسبت به افراد غیرمبتال در مؤلفههاي مسئولیتپذیري
و فعالیت جسمانی متفاوت میباشد .در این راستا ،در پژوهش
 Punyahotraو همکاران اغلب نوجوانانی که از دوره پیش از
حاملگی به ویروس  HIVمبتال شده بودند ،کالري و کلسیم کافی
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را دریافت نکرده و میزان ورزش ناکافی داشتند [ .]14همچنین
در مطالعه  Smitو همکاران میزان تخصیص انرژي براي فعالیت
جسمانی سنگین در میان افراد غیرمبتال به  HIVباالتر از
مبتالیان به آن گزارش شده بود [ .]1نتایج پژوهش  Fillipasو
همکاران نیز نشان داد که افراد مبتال به  HIVداراي تخصیص
انرژي بیشتري براي فعالیت جسمانی سنگین بودند و فعالیت
بدنی کلی بیشتري نسبت به افراد غیرمبتال داشتند [ .]11با
49

سبك زندگی افراد مبتال و غیر مبتال به HIV

این حال ،در مطالعات دیگر تفاوت معناداري بین افراد مبتال و
غیرمبتال به  HIVمشاهده نشده است [ .]10، 12نتایج پژوهش
حاضر در ارتباط با مؤلفه فعالیت جسمانی با نتایج پژوهش Smit
و همکاران [ ]1و  Fillipasو همکاران [ ]11که فعالیت جسمانی
کمتري را در بیماران مبتال به  HIVمشاهده کردند همسو بود.
در مقابل ،این نتایج با یافتههاي  Jacobsonو همکاران [ ]10و
 Mustafaو همکاران [ ]12ناهمخوان میباشد .به نظر میرسد
که این تفاوت میتواند از اختالف در زمینههاي اقتصادي و
فرهنگی ناشی شود و یا از برنامهها و مداخالت آموزشی دیگر
متأثر باشد .عالوهبراین ،عامل دیگري که میتواند در سطح
فعالیت جسمانی اثرگذار باشد ،افسردگی ناشی از ابتال به بیماري
و شرایط پس از آن است .با توجه به اینکه میزان افسردگی در
افراد مبتال به  HIVباال است [ ،]11کندي روانی -حرکتی ناشی
از افسردگی میتواند بیماران را در انجام فعالیتهاي جسمانی
محدود کند.
از سوي دیگر ،نتایج نشان داد که افراد مبتال به  HIVدر
مسئولیتپذیري سالمت خود نسبت به افراد غیرمبتال ضعیفتر
هستند .در واقع مسئولیتپذیري سالمت یکی از مواردي است که
میتواند در ابتالي این افراد به ویروس  HIVنقش مهمی داشته
باشد .مسئولیتپذیري سالمت میتواند در درمان این افراد و نیز
در انتشار ویروس  HIVدر نتیجه عدم پایبندي دارویی و به
موجب آن کاهش خطر انتقال نقش مهمی را ایفا کند .الزم به
ذکر میباشد که با توجه به بررسیهاي انجامشده توسط تیم
پژوهش ،تاکنون پژوهشی با هدف بررسی مسئولیتپذیري
سالمت در بیماران مبتال به  HIVصورت نگرفته است.
تغذیه نقش مهمی را در سالمتی افراد مبتال به  HIVایفا
میکند .عفونت  HIVنیاز به انرژي را در بیماران افزایش
میدهد و سوء تغذیه و ورود عفونتهاي فرصت طلب ،یک چرخه
معیوب را در این افراد ایجاد میکند؛ بدین گونه که سوءتغذیه
مقاومت بدن نسبت به عفونت  HIVرا کاهش می دهد ،سیستم
ایمنی را تضعیف می کند و باعث پیشرفت بیماري و
شدتگرفتن آن میشود؛ زیرا افراد تحت درمان بسیار فعال ضد
رتروویروسی ( )Highly Active Anti-retroviral Therapy
نیاز به انرژي زیادي براي مقابله با بیماري دارند و حفظ
وضعیت تغذیه بیماران مبتال به  HIVدر کاهش حساسیت و
آسیبپذیري این افراد به عفونت هاي فرصتطلب نقش مهمی
را بازي می کند و کاهش ریزمغذيها و کاهش وزن بیش از 10
درصد با افزایش احتمال پیشرفت بیماري و مرگ مرتبط
میباشد [ .]20در این پژوهش تفاوت معناداري در مؤلفه تغذیه
در میان افراد مبتال به  HIVو افراد غیرمبتال به آن مشاهده
نگردید .این نتایج با یافتههاي  Punyahotraو همکاران مغایر
است [ .]14با توجه به اینکه افراد مبتال به  HIVدچار
مشکالتی در زمینه جذب مواد غذایی مصرفشده دارند
[ ،]20، 21ممکن است مشکل اصلی در جذب مواد غذایی باشد.
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عالوهبراین همانطور که گفته شد ،این افراد براي مقابله با
بیماري خود نیاز به کالري بیشتري نسبت به افراد عادي دارند؛
درحالی که در این پژوهش آنها با افراد عادي مقایسه
گردیدند .به نظر میرسد که استفاده از اندازهگیريهاي عینی
مانند آزمایشهایی براي سنجش میزان ریزمغذيها ،نتایج
دقیقتري را به دنبال داشته باشد.
در پژوهش حاضر تفاوتی در رشد معنوي و مدیریت استرس
افراد مبتال و غیرمبتال به  HIVمشاهده نگردید که این مهم با
یافتههاي  Heckmanو همکاران همسویی ندارد .آنها در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افراد مبتال به HIV
داراي نقایصی در مدیریت استرس خود میباشند [ .]19ننگ
( )Stigmaحاصل از ابتال به عفونت  ،HIVدر حمایت اجتماعی
افراد مبتال به این ویروس تأثیر منفی میگذارد و افراد مبتال به
 HIVرا با مشکالتی در روابط آنها دچار میسازد [ .]22در
پژوهش حاضر بر خالف انتظار ،افراد مبتال به  HIVنسبت به
افراد غیرمبتال تفاوتی را به لحاظ روابط میان فردي نشان ندادند.
با توجه به این که ننگ ناشی از عفونت  HIVدر ایران باال است
[ ،]23،24به نظر میرسد که افراد مبتال به  HIVبا پنهانکردن
بیماري خود از آسیب واردشدن به روابط میان فردي خود
جلوگیري میکنند .در این راستا ،پژوهشهاي آتی میبایست به
میزان افشاگري ابتال به عفونت  HIVتوسط فرد مبتال و ارتباط
آن با مشکالت در روابط میان فردي بپردازند .در نهایت در ارتباط
با محدودیتهاي این پژوهش میتوان به استفاده از ابزارهاي
خودگزارشدهی که اندازهگیري عینی و دقیقی را ارائه نمیدهند
و نیز کمبود مطالعات مشابه جهت مقایسه نتایج با یافتههاي
پژوهش حاضر اشاره کرد.
نتيجه گيری
یافتههاي پژوهش حاضر حاکی از آن بود که سبک زندگی بین
دو گروه افراد مبتال به  HIVو افراد غیرمبتال به آن متفاوت میباشد.
در مؤلفههاي مسئولیتپذیري و فعالیت جسمانی ،افراد مبتال به
 HIVمشکالت بیشتري را گزارش کردند؛ اما در مؤلفههاي تغذیه،
روابط بین فردي ،معنویت و مدیریت استرس تفاوت معناداري بین
دو گروه مشاهده نشد .با توجه به نبود اطالعات در مورد سبک
زندگی افراد مبتال به  HIVدر ایران ،آگاهی از سبک زندگی این
افراد در جنبههاي مختلف میتواند اطالعات ارزشمندي را براي
ارتقاي وضعیت زندگی و برنامههاي مداخالت درمانی در اختیار
مسئوالن و کارشناسان بهداشتی قرار دهد.
تشکر و قدردانی
بددین وسدددیلده از کدارکنان بیمارسدددتان امام خمینی که
پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاري رساندند و نیز از باشگاه
یاران مثبت و افراد مبتال به  HIVکه بدون حضدددور آنها انجام
این پژوهش امکانپذیر نبود ،تشکر و قدردانی میگردد.
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