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ÖZ
Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Sağlık Eğitim Fakültesi'nin ortaklaşa başlatmış olduğu bu pilot çalışmada
SHÇEK İzzet Baysal Huzur Evi'nde yaşayan yaşlıların sosyodemografik özellikleri, fonksiyonel kapasiteleri ve Yaşamdan Memnun Olma İndeksi (YMİ-A ) , Mental Durum Test (MDT) sonuçlarım değerlendirmek
amaçlanmıştır. Çalışmaya, genel sağlık durumu stabil 30 gönüllü yaşlı
(yaş ortalaması 78.16 ±6.26 yıl) dahil edilmiştir. Araştırmada, olguların
hepsinin sosyodemografık özellikleri (anket yöntemi) ,YMİ ve MDT test
puanları belirlenmiştir. Ayrıca olguların, statik ve dinamik denge, düz yolda yürüme 10 basamak merdiven çıkma, görsel ve işitsel reaksiyon süreleri ve kolun izometrik kas kuvveti ölçülmüştür .Yapılan istatistiksel analizlerde, yaşlılarınYMİ-A ve MDT puanları eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık göstermiştir (p< 0.001). Ayrıca mental
durum test puanı, evli olanlarda anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.004).
Olguların boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarına göre yapılan karşılaştırmalarda ise, düzenli yürüyüş ile beraber çeşitli el sanatları ile ilgilenen yaşlıların YMI-A puanları anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.021).
Değişkenler arasındaki korelasyon ilişkilerine göre ise, YIM-A ve görsel reaksiyon süresi, yürüme ve görsel reaksiyon süresi, görsel ve işitsel reaksiyon süresi arasında anlamlı korelasyon ilişkisi bulunmuştur (r= -0.54, r=
0.88 r =0.86), (p<0.05, p< 0.01, p<0.05). Lineer regresyon analizinde ise,
YMİ-A puanına etki eden bağımsız değişkenler merdiven çıkma süresi ve
görsel reaksiyon süresidir (p<0.05). Sonuç olarak daha aktif yaşam süren
yaşlıların YMİ-A puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Yaşlanma, Yaşam kalitesi, Yaşam doyumu,
Fiziksel kapasite.

YAŞLILARIN FİZİKSEL
KAPASİTELERİNİN VE YAŞAM
KALİTELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE PHYSICAL
CAPACITY AND THE QUALITY OF LIFE
OF THE ELDERLY

ABSTRACT
In this study, M.U. The School of Physical Education and Sports and
The Faculty of Health Education have started a collaborative study to
investigate the socio-demographic situations, functional capacities and the
life satisfaction of the elderly living in SHÇEK İzzet Baysal Nursing
House. 30 elderly volunteers (78.16±6.26yrs) with stable general health
were included into this study. Their socio-demographic situation were
assessed by a questionnaire, and the Life Satisfaction Index (LSI-A) and
Mental Health Status (MHS) test were applied. To understand the
physical condition of the elderly, isometric strength of their arm, their
static and dynamic balance, speed in walking 6m and climbing 10 steps,
and their visual and auditory reaction times were assessed. The relation
between the educational level and the LSI and the mental health status
were significant (p<0.001). MHS were significantly higher among the
married ones (p<0,004). The LSI-A scores were also higher among the
ones joining to the recreative activities as handcraft, sawing, and walking
regularly (p<0,021). The correlation between the LSI (r=0.54), walking
(r=0.88) and the visual and auditory reaction time (r=0.86) were found
significant (p<0.05, p < 0.01, p<0.05). In linear regression analysis, the
independent variables to LSI-A scores were found as climbing up
stairs and visual reaction time (p <0.05). According to the results of this
study, the elderly having more active life presented a higher LSI-A index
scores.
Key Words: Aging, Quality of life, Life satisfaction, Mental status,
Education, Reaction time, Physical capacity, Exercises.
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bireylerin

az

çıkan

şiddette

durumu,

alanında

katılmış,

aktif
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sektir (p<0.001). Olguların gelir, çocuk, sosyal güvence, cinsiyet ve
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yaşlıların

sosyodemografik

özellikleri,

fonksi-

durumlarına

göre

YMI-A
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puanlarının

karşılaştırıl-

masında ise, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (Tablo-1).
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değerlendirmek

yaşlıların

fiziksel
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amacıyla

denge,

görsel-işitsel

fonksiyonel

kapasiteleri-

reaksiyon,

yürü-

yonel kapasiteleri , yaşamdan memnun olma indeksi (YMI-A ),

me ve merdiven çıkma süreleri, kavrama kuvvetleri de değerlen-

mental durum test sonuçlarını değerlendirmektir.

dirilmiştir.
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parametrelerin

cinsiyete

göre

karşılaştırılmasında,

erkeklerde sağ ve sol el izometrik kas gücü istatistiksel olarak anMATERYEL VE METOD
Çalışmamız

İzzet

Baysal

Huzurevi'nde

yaşamakta

olan

ve

ça-

lışmaya katılmayı kabul eden, genel sağlık durumu stabil 30 gönüllü yaşlı (E/K, 15/15) gerçekleştirilmiştir.. Olguların boy ve ki-

lamlı

derecede

süresi

ise

daha

erkek

yüksektir

olgularda

(p<0.000).

istatistiksel

Benzer

olarak

şekilde

anlamlı

yürüme

derecede

da-

ha kısa olmuştu(p<0.004) (Tablo-2).
Olguların

fonksiyonel

kapasiteleri

ve

YMI-A

puanı

arasında-

lo ortalama değerleri; 163±5.23cm, 70.09± 12.06kg dır.65 yaş ve

ki korelasyon ilişkisi tablo 3'te gösterilmiştir. Buna göre, görsel

üzerinde

olan,

reaksiyon süresi ve YMI-A puanı arasında istatistiksel olarak an-

medikal

açıdan

kurum
bir

doktoru

sakınca

tarafında

görülmeyen,

çalışmaya
yatağa

katılmalarında

bağımlı

olmayan,

lamlı

negatif

yönde

araştırmaya

dahil

olmuşlardır.

guların sosyo-demografik özellikleri yüzyüze anket yöntemi ile
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Ol-

görsel

ve

işitsel

(r=0.54)

işitsel reaksiyon ve yürüme arasında ise, istatistiksel olarak an-

yaşlılar

reaksiyon,

saptanmıştır

katılmaya

olan

görsel

ilişkisi

(p<0.05).Yürüme

gönüllü

ve

korelasyon

bilişsel fonksiyonlarının iletişim için yeterli olan ve bu çalışmaya

lamlı pozitif yönde korelasyon ilişkisi vardır (r = 0.83, r= 0.86,

reaksiyon,

EVALUATION OF THE PHYSICAL CAPACITY AND THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY
Tablo l - Olguların Sosyo Demografik Özelliklerine Göre Yaşam Memnuniyet Puanlarının Karşılaştırılması

Tablo 2 - Olguların Cinsiyete Göre Denge , Görsel-İşitsel Reaksiyon , Yürüme ve Merdiven Çıkma Sürelerinin, İzometrik Kuvvetlerinin Karşılaştırılması

x= ortalama, S= standart sapma, ns=istatistiksel olarak fark yok
r= 071 ) (p<0.001, p<0.001, p 0.01). Tablo 3 de ayrıca diğer değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri de gösterilmiştir.
Çalışma grubumuzdaki yaşlıların boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarına göre YMI-A puanlarının karşılaştırılması tablo
4 de görülmektedir. Buna göre; yapılan analizlerde düzenli olarak
yürüyüş alışkanlığı olan ve beraberinde farklı el sanatları (resim,
nakış, süsleme vb.) ile ilgilenen yaşlıların YMI-A puanları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p <0.021 ).
Olguların mental durum anketinden aldıkları puan sosyo-demografik özelliklere göre karşılaştırıldığında; lisans ve lisans üstü
eğitime sahip ve evli olanlarda mental durum puanı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.051 ,p<0.004) (Tablo-5).
Çalışmada, olguların LSI puanlarına etki eden bağımsız faktörleri belirlemek amacıyla lineer regresyon analizi de yaptık . Bu

p<0.004
x= ortalama , S= standart sapma , ns=istatistiksel olarak fark yok
* Denge I -Sert zemin, **Denge II- Yumuşak zemin
fiziksel fonksiyonların bileşkesi olarak kabul edilmektedir (2). Bu
nedenlerle

çalışmamızda,

İzzet

Baysal

Huzurevi'nde

yaşayan

mental durumu, sosyodemografik özellikleri, fonksiyonel kapasiteleri, yaşam memnuniyetleri ve bu parametrelerin birbiriyle ilişkileri değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan yaşlılar olayları, adresleri, yer ve isimleri hatırlamaya yönelik yapılmış olan mental
durum testinden ortalama 7.9±2.9 puan almışlardır. Cinsiyete gö-

analizin sonucunda, LSI puanına etki eden bağımsız değişkenler,

re istatistiksel bir fark bulunmamasına karşın, yaşlıların eğitim

görsel reaksiyon süresi ve merdiven çıkma süresi olarak bulun-

düzeyi (p<0.01), evli olmaları (p<0.004)) mental durum puanları-

muştur (p<0.034 , p<0.02 ) (Tablo-6).

nı anlamlı düzeyde yükseltmiştir (Tablo-5). Houx ve Jolles, yaşlılardaki hafıza kayıplarında, yaşın dışında kalan eğitim, entellek-

TARTIŞMA

tüel aktivite ve örneğin, haftalık okuma süresi gibi, kişisel özel-

Günümüzde genel sağlık durumu, mental, sosyal, emosyonel,

liklerin önemli etkileri olduğunu bildirmektedirler (9). Çalışma-
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Tablo 3- Olgularda Denge , Görsel -İşitsel Reaksiyon , Yürüme
ve Merdiven Çıkma Süresi, İzometrik El Kuvveti Arasındaki Korelasyon İlişkileri

Tablo 4 - Olguların Boş Zamanları Değerlendirme Durumlarına
Göre Yaşam Memnuniyetlerinin Karşılaştırılması

Tablo 5 - Eğitim Durumuna, Cinsiyete ve Medeni Durumuna Göre Mental Durumun Karşılaştırılması

*r=korelasyon katsayısı
mızda eğitim düzeyi yüksek olan yaşlıların yaşam memnuniyet
(LSI)

testinden

daha

yüksek

puan

aldıkları

saptanmıştır

(x=29.2±5.5) (p<0.001). Bu sonuçlardan hareketle, eğitim ile kazanılan yaşam şeklinin, kişilerin mental durumlarına olumlu etki
yaptığını ve yaşam kalitelerini arttırdığını ifade edebiliriz.
Yaşam kalitesini etkileyen diğer önemli faktörler, fiziksel ve
psikolojik durum, genel sağlık , sosyal ve aile yaşamı olarak sıralanabilir (2). Ancak fiziksel aktivite seviyesi yaşlıların yaşam kalitelerini

ve

dolayısıyla

yaşamdan

memnuniyetlerini

belirleyici

unsurların başında gelmektedir (5,16). Zira düzenli fiziksel aktivite yapan yaşlıların kardiyovaskuler, solunum, kas-iskelet, endokrin,

metabolik

ve

bağışıklık

sistemlerinde

meydana

gelen

olumlu gelişmeler, onların genel sağlık durumlarının iyileşmesine katkı sağlayacaktır. McAulay ve Rudolf, fiziksel aktivitelerin
vücut üzerinde neden olduğu bu gelişmelerden çok, yaşlıların aktiviteye katılmış olmalarının kendilerine psikolojik iyilik getirdiğini belirtmektedirler (l 1). Çalışmamızda, düzenli kalistenik egzersizler,

günlük

yürüyüş

ve

Tai-chi

yapanlarda

yapmayanlara

göre yaşamdan memnun olma indeksi sonuçlan (p<0.02) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sadece düzenli yürüyüş ve
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farklı el sanatları ile ilgilenen yaşlılarda bu değerlerin daha yüksek

çıkması

(x=30,2±3,2),

McAulay

ve

Ruddolf'un

psikolojik

destek teorisini doğrulamaktadır. Sonuç olarak, fiziksel aktivite
kadar, grup içi çalışmalara katılım da, yaşlıların yaşamlarından
memnuniyetlerini artırıcı etki yapmaktadır.
Yaşlıların karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan olan
denge bozuklukları, kas kuvveti ve esnekliği geliştirilmesi ve postüral

problemler

önlenmesiyle

kontrol

altına

alınılabilir

(10,12,15,18). Çalışmaya katılan yaşlıların dengelerinin, göz açık
ve kapalı iken, sert ve yumuşak zeminlerde yapılan değerlendirme
sonuçlarında ve düşme sıklığı ile olan ilişkilerinde istatistiksel olarak bir anlamlılık bulunmamıştır. Egzersiz alışkanlığı olan yaşlılar
ile sedanter yaşamı tercih edenler arasında beklenilenin aksine elde

EVALUATION OF THE PHYSICAL CAPACITY AND THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY
Biomechanics of Human Movement, s.179-208.2nd.Ed. WCB Brown
& Benchmark Pub. Madison.

Tablo 6- Yaşam Kalitesinin Çoklu Lineer Regresyon İlişkisi

edilen bu sonuç, testte kullanılan ölçüm şekline bağlanmıştır.
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Çalışmamızda ortalama yürüme hızı kadınlarda 1.14m/sn ve
erkeklerde 0.86m/sn bulunmuştur. Literatürde 70 yaşındaki kişilerin normal fonksiyonel yürüme hızları, kadınlarda 1.2m/sn ve
erkeklerde 1.1 m/sn olarak rapor edildiğine göre (1), yaşlılarımızın ortalama yürüme hızları oldukça yüksektir. Çalışmamızda yürüme hızı yüksek olan yaşlıların, görsel ve işitsel reaksiyonlarının
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır (r=0.83)(p<0.001). Shay ve
Roth, 60-73 yaş arasındaki fiziksel kapasitesi yüksek yaşlıların
görsel fonksiyonlarının, aynı cins ve yaştaki sedan terlere göre,
daha iyi olduğunu rapor ederek çalışmamızın sonucunu desteklemektedir(17). Hawkins ve ark. yaş ortalaması 68 olan 14 yaşlıya
on hafta su içi egzersizler verdikten sonra yürüme hızlarında ve
işitsel-görsel
rında

reaksiyonların

anlamlı

düzeyde

birlikte

artış

verildiği

bulduklarını

uyanlara

cevapla-

bildirmektedirler

(8).

Houx ve ark. da, genel fitnes düzeyi ile performans hızı arasında
negatif bir ilişki olduğunu belirtmiş ve çalışmalarında sağlık durumu iyi olan yaşlıların reaksiyon zamanlarının anlamlı düzeyde
kısa olduğunu rapor etmişlerdir(9). Bu sonucu destekleyen bir diğer verimiz de, kavrama kuvveti yüksek olanların merdiven çıkma sürelerinin kısa olmasıdır. İstatistiksel olarak anlamlı olan bu
negatif ilişkide yapılan regresyon analizde, r = -0,69, p<0,001 sağ
el için ve r = -0.63, p<0.05 sol el için bulunmuştur. Sonuç olarak,
Houx ve ark. bildirdiği üzere, yaşlıların kuvvetleri arttıkça, merdiven gibi güç gerektiren aktiviteleri başarma süreleri kısalmaktadır (9). Yaşam kalitesini de etkileyen bu durum, görsel reaksiyon
süresi merdiven çıkma ve yaşamdan memnuniyet indeksi arasında yapılmış olan çoklu linear regresyon analiz sonucunda da görülmektedir (t= -2,527, p<0,02). Houx ve ark. eğitimli yaşlıların
reaksiyon süresinde daha kısalma olduğunu bildirmektedir. Ancak çalışmamızda bu yönde bir ilişki kurulamamıştır.
Bu çalışmadan, elde ettiğimiz sonuçlara göre, yaşlıların kuvvetleri arttıkça, merdiven gibi güç gerektiren aktiviteleri başarma süreleri kısalmakta, reaksiyonları hızlanmaktadır. Fiziksel performansları yüksek olanların yaşamdan memnuniyetleri de artmaktadır. Ancak yaşam memnuniyetlerinde, fiziksel aktivite kadar grup içi çalışmalara katılım da önem kazanmaktadır. Eğitimin, kişilerin mental
durumuna olumlu etki yaptığı da, varılan bir diğer sonuç olmuştur .
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