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مقاله است که پس از طی فرایند « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

ری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت کوتاهی داو

شود. پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری منتشر می

را به عنوان خدمتی به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نشریه سالمند گزینه 

رین زمان ممکن پس از پذیرش تها در سریعدهد تا نتایج آننویسندگان ارائه می

ی فرایند آماده سازی ابرای جامعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه مقاله

خارج « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»و انتشار نهایی را طی می کند، از نسخه 

شود. شایان ذکر است صفحه سایت نشریه منتشر میو در یک شماره مشخص در وب

شود که باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می آرایی و ویراستاری فنی

ممکن است بر محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر 

 نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Baneshi R, Saboor M, Haghi M, Bidhendi Yarandi R, Zandie Z. [Evaluation of Fear of Falling and Its 

Relation with Frailty in Older Adults (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2023. 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3504.1  

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3504.1 
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Abstract: 

Objectives: Fear of falling affects the daily performance of the older adult, exacerbates the frailty syndrome 

and ultimately reduces the independency of the older adult. The aim of this study was to investigate the 

relationship between fear of falling and frailty in older patients referred to urban comprehensive health centers. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 215 older adults 

aged 60 years and older in Bushehr in 2021 by two-stage cluster sampling. In addition to the demographic and 

clinical information questionnaires, Data were collected using International Form Fall Efficiency Test 

questionnaire (FES_I) and Fried frailty index. Data were analyzed using chi-square, logistic regression and 

adjustment methods by SPSS software version 24. 

Results: The mean age of the older adult was 68.81± 8.31. 56.7% (122 people) were women and 43.3% (93 

people) were men. The results of the study showed that the chance of fear of falling in frail people was six times 

higher than non-frail people (OR = 6.37 CI 95% 1.44-28.08). Significant differences were found between fear 

of falling and age, lower education, life without a spouse, lower income level, retirement and housekeeping, and 

a history of fall (P <0.001). 

Conclusion: Fear of falling can reduce self-efficacy and increase dependence of the older adult, Therefore, 

timely screening and intervention are recommended to reduce negative effects. 

Keywords: Fear of falling, Frailty, Older adult 
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 کیده:چ

عه مطال. گرددکاهش استقالل سالمندان میو پذیری تشدید سندرم آسیب موجب سالمندانترس از سقوط با تاثیر بر عملکرد روزانه  اهداف:

 ر بوشهرشهمراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سالمت  ی در سالمندانپذیرآسیببررسی ارتباط ترس از سقوط با سندرم  حاضر با هدف

 انجام شد.

 سال و باالتر 01فر از سالمندان ن 502بر روی  0011که در سال  بودمقطعی  تحلیلیتوصیفی_روش مطالعه انجام شده  مواد و روش ها:

مه ناپرسش نامه اطالعات دموگرافیک و بالینیآوری نمونه عالوه بر پرسشابزار جمع انجام شد.خوشه ای گیری به روش نمونه شهر بوشهر

 هایبا روش spss24افزار با استفاده از نرم داده ها بود. (Fried)ی فرایدپذیر آسیب( و معیار FES_Iقوط فرم بین الملل)مقیاس کارآمدی س

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.آماری کای دو و رگرسیون لجستیک 

 31درصد) 1/31د شرکت کننده را زنان و نفر( افرا 055درصد) 7/68. بود 80/88± 10/8میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه ها:یافته

یشتر از پذیر شش برابر بباال در افراد آسیببا شدت ترس از سقوط  شانس داشتن نتایج حاصل از مطالعه نشان داد .نفر( را مردان تشکیل دادند

، تر، زندگی بدون همسرین، تحصیالت پایترس ازسقوط و سن بین میزان(. OR=6.37 CI 95% 1.44-28.08)غیر آسیب پذیر بود  افراد

 .(P<0/001) سقوط ارتباط معناداری یافت شد تاریخچه وجود ودار بودن و خانهبازنشسته تر، سطح درآمد پایین

یه توصغربالگری و مداخله به موقع  لذا موجب کاهش خودکارآمدی و افزایش وابستگی سالمندان شودتواند ترس از سقوط می گیری:نتیجه

 .شودمی

 پذیری، سالمندان: ترس از سقوط، سندرم آسیبان کلیدیواژگ
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 قدمهم

از ؛   (5, 0) تسریع پیری جمعیت تأثیرات گسترده ای بر برنامه ریزی و ارائه مراقبت های بهداشتی و اجتماعی در سراسر جهان دارد

به عنوان یکی سقوط ؛ (0)است ی و سقوطسندرم های سالمندگردد امکان وقوع آن بیشتر میو تعداد سالمندان جمله مواردی که با افزایش سن 

 ترس از سقوط خواهد داشت مانندجسمانی، آثار منفی روانی زیادی  از مشکالت جدی در حیطه سالمندان مطرح است که عالوه بر جراحت

ط احتمالی سقو هنگامنگرانی به دلیل ازدست دادن اعتماد به نفس در کنترل تعادل  است که با دان ترس از سقوط یک اختالل شایع در سالمن.(1)

ی کوهورت آینده نگری در کند اما در مطالعها میسقوط بروز پیدحادثه تنها به دلیل ترس از سقوط شد در ابتدا تصور می. (3) شودشناخته می

 .(6)ژاپن مشخص شد افراد بدون سابقه سقوط نیز دچار ترس از سقوط شده اند

می تواند موجب  در سالمندانبه دلیل ترس از سقوط میزان محدودیت حرکتی گزارش شده است ی ترکمان غالمی و همکاران در مطالعه

ترس از سقوط به عنوان مشکلی قابل توجه در سالمندان مطرح است که آثار روانی مخرب .(8) محدودیت حرکتی متوسط پس از سقوط شود

.در مطالعه ی میناکشی دهر بیان شده است  (7)تواند موجب نقص حرکتی، کاهش فعالیت روزمره زندگی و کاهش کیفیت زندگی شودآن می

در مطالعه رشما عزیز و .(8)افزایش احتمال سقوط شود تواند منجر به یم گردد کهمی یتحتانهای به کاهش قدرت اندام  سقوط منجرترس از 

ی در مطالعه و (3)اند، محدودیت فعالیت به دلیل ترس از سقوط نیز داشتهندقوط داشتحدود نیمی از افرادی که ترس از س دیده شدههمکاران 

شود  پذیریموجب افزایش ریسک ابتال و پیشروی سندرم آسیبتواند میکت به دلیل ترس از سقوط یوآن کین اشاره شده است محدودیت حر

(7).  

سندرم آسیب پذیری را به عنوان اضمحالل تدریجی ساختمان و ارگانیسم بدن که بر اثر دخالت عامل زمان به 0سازمان جهانی بهداشت

 .(00, 01)تعریف کرده استشود میزا در برابر عوامل استرس و شکنندگی یولوژیکفیز ریمنجر به کاهش ذخا و آیدوجود می

 شودناخته میشپدیده ای پویا چند عاملی که شامل ابعاد محیطی،بیولوژیکی،روانی، اقتصادی،شناختی، اجتماعی  ماهیت پذیری به دلیلآسیب 

پرکاربردترین معیارها در دنیا که به بررسی  د یکی از؛برای شناسایی و سنجش آن در طول زمان ابزارهای متفاوتی پدید آمده استکه  (05)

سی پنج مورد برر افراید است که ب آسیب پذیریپردازد معیار پذیری در کوتاه ترین زمان و با هزینه جزئی میکیفی و کلینیکی سندرم آسیب

م وضعیت سندرکاهش وزن ناخواسته در یک سال اخیر، سطح پایین فعایت بدنی، احساس خستگی در طول هفته، قدرت عضله و سرعت راه 

 .(03, 01)کندآسیب پذیری را در سالمندان مشخص می

یری در پذپذیری برای توسعه مداخالت هدفمند در جهت پیشگیری یا کاهش آسیبشناسایی عوامل خطر قابل اصالح سندرم آسیب  از جهتی

توان پذیری در مراحل ابتدایی میمینه ساز سندرم آسیبچرا که با شناسایی و تشخیص عوامل ز (08, 06, 0)افراد مسن بسیار مهم است 

های بهداشتی، ایجاد بار مضاعف بر سالمندان، های مراقبتتاحدودی در بهبود آن نقش داشت اما در صورت پیشرفت سندرم با افزایش هزینه

 . (07, 08)ها و سیستم بهداشتی مواجه خواهیم بودخانواده

انجام شده است. از آنجایی که استقالل  پذیری آسیبی بررسی ارتباط ترس از سقوط و سندرم شایان ذکر است مطالعات محدودی در حیطه

پذیری و عوامل باشد لذا بررسی ارتباط ترس از سقوط با سندرم آسیبعملکردی سالمندان از عوامل بسیار مهم بر سالمت عمومی جامعه می

دهد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط گذاران و برنامه ریزان بهداشتی قرار میطالعات ارزشمندی را در اختیار سیاستجمعیت شناختی ا

 در سالمندان مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سالمت شهر بوشهر انجام شد. پذیریآسیبترس از سقوط با سندرم 

سال و باالتر  81انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه سالمندان  5به نوع مقطعی لی مطالعه حاضر به روش  توصیفی _تحلی :روش مطالعه

 81سالمند  0831بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه سیب شهر بوشهر  .ندمراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سالمت شهر بوشهر بود

سه مرکز  1ایگیری خوشهدر مطالعه حاضر به روش نمونه. شده استتقسیم بر اساس تقسیم بندی شهری به دو منطقه سال و باالتر دارد و 

محاسبه حجم نمونه از فرمول حجم  جامع خدمات سالمت در منطقه یک و سه مرکز جامع خدمات سالمت در منطقه دو انتخاب شدند و برای

  z_(1-α/2)در نظرگرفته شد و لذا مقدار  صد در 51برابر β درصد ،6برابر αمنظور مقدار نیبد. نمونه در مطالعات همبستگی استفاده شد

و د نیمورد انتظار ب ی، مقدار همبستگنیشیباتوجه به مطالعات پ گرید یدر نظر گرفته شد . از سو 83/0معادل  β-1و مقدار  38/0معادل 

با توجه به تعداد سالمندان تحت  نمونه به روش تصادفی 506در نهایت  که (08, 7)در نظر گرفته شده است 1/1مطالعه حدود  یاصل ریمتغ

 پوشش هر مرکز جامع خدمات سالمت انتخاب شدند.

راری ارتباط امکان برق، سال و باالتر ) براساس تاریخ تولد ثبت شده در پرونده سالمت( 81سن تقویمی  شامل معیار های ورود به پژوهش

ابتال  عدمحاد، مراقبتی در مراکز مراقبت طوالنی مدت یا مراکز  عدم سکونت ،صندلی چرخدار بهمداوم  وابستگیعدم  ،کالمی به زبان فارسی

سالمند که مانع از د شدیناشنوایی کامل یا کم شنوایی  ابتال به عدم ،شده باشدکه منجر به ایجاد وابستگی  یا کم بینایی شدید سالمنداننابینایی به 

 .ا بشودایجاد ارتباط واضح ب

                                                           
1 .World Health organization 
2 . Cross sectional 
3 . cluster sampling 
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نامه مقیاس کارآمدی سقوط فرم بین پرسشاطالعات دموگرافیک و بالینی،  های نامهپرسش ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل

 بودند. (Fried)5و معیار آسیب پذیری فراید 0(FES_Iالملل)

، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، میزان درآمد سالمند سواد، شامل اطالعات مربوط به سن، جنسیت نامه اطالعات دموگرافیک و بالینیپرسش

 سال اخیر بود. یکسابقه سقوط در  و مزمنهایی و تعداد داروهای مصرفی سالمندان، سابقه ابتال به بیماری

ایران نسخه  در همکاران ساخته شده است.و  1گویه است که توسط یاردلی 08( دارای FES_Iنامه مقیاس کارآمدی سقوط فرم بین الملل)پرسش

در « مقیاس كارآمدي در افتادن، فرم بین المللي»، تحت عنوان "رواسازي و تعیین پایایي (0135در سال ) ترجمه شده توسط )خواجوی(

بوده و ضریب  % 38انجام شده است ؛ پایایی درونی برای مقیاس ترس از سقوط به روش آلفای کرونباخ  سالمندان : نسخه ي فارسي "

نامه  پرسشبه دست آمد. 363/1نامه مجدداً محاسبه و در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ پرسش تأیید شده است. 71/1سون همبستگی پیر

 51-57، نمرات ی از سقوطترین نگرانبه عنوان کم 08-03نمرات  خواهد بود و 83تا  08ی آزمودنی در دامنه نمره سوال است و 08شامل 

 .(51-08) شوندیدر نظر گرفته م ینگران شترینیبه عنوان ب 58 -83ت نمرا واز سقوط متوسط  ینگران

عنوان شده   0است که توسط لیندا فرایددر جهان پذیری آسیب و کلینیکی ی بررسی کیفیهایکی از رایج ترین شاخص فراید آسیب پذیریمعیار 

احساس خستگی  آیتم 6شامل  که (51-50) آن تأیید شده استو ارزش کلینیکال  در مطالعات دیگر استفاده و اعتبار بارها این معیار است؛ 

 های ذکر شده در صورتیبر اساس شاخص؛ باشدمیکاهش وزن  و سطح پایین فعالیت فیزیکی ، سرعت راه رفتن، ضعف عضالنیی، عموم

امتیاز بین کسب و  2آسیب پذیری در معرضفرد  0-5امتیاز بین کسب در صورت نبود،  آسیب پذیرکه سالمند امتیاز صفر را به دست آورد 

 .(53, 07) شددر نظر گرفته  آسیب پذیرفرد  6-1

های شرکت استفاده شد. به منظور توصیف ویژگی 53نسخه  SPSSجهت توصیف و تحلیل داده ها از نرم افزار  آوری اطالعاتپس از جمع

یر پاسخ بررسی ارتباط بین متغ برای و ( استفاده شد، درصد و انحراف معیار)دامنه میان چارکی(کنندگان از آمار توصیفی نظیر میانگین )میانه

 متغیرها بررسی شد. ارتباط 7استفاده شد و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک  0دومستقل دیگر ابتدا از آزمون کای  و متغیرهای

 یافته ها

نفر( افراد شرکت  055درصد) 7/68( بود. 10/8سال)انحراف معیار  80/88ها سالمند شرکت کردند. میانگین سنی آن 506در این پژوهش 

کم داشتند با شدت درصد( ترس از سقوط  3/57نفر ) 81همچنین نتایج نشان داد  نفر( را مردان تشکیل دادند. 31درصد) 1/31کننده را زنان و 

داشتند و تعداد زنانی که ترس  با شدت باالدرصد( ترس از سقوط  6/11نفر ) 75متوسط و با شدت درصد( ترس از سقوط  8/18نفر ) 81و 

اما تفاوت  بیشتر بودگیری درصد( به طور چشم 3/58درصد( از تعداد مردان مبتال به ترس از سقوط شدید) 6/18داشتند) با شدت باالاز سقوط 

 ( قابل مشاهده است.0سایر اطالعات دموگرافیک در جدول شماره ) .معنادار نبوده است

با به نحوی که شیوع ترس از سقوط است نشان داده شده  (0)جدول شماره با ترس از سقوط در شناختینتایج بررسی ارتباط عوامل جمعیت

خانه دار و بازنشسته بودن، داشتن سابقه سقوط در یک ، بیوه، کاهش درآمدتر، وضعیت تأهل باال با افزایش سن، سطح تحصیالت پایینشدت 

ت با شدبا ترس از سقوط  ای باالتر به طور واضحیهای زمینهو تعداد بیماریهمچنین مصرف داروهای بیشتر  ؛یابدسال اخیر افزایش می

 (.p<110/1است و این تفاوت معنادار بوده است) در افراد مرتبطباالتر 

                                                           
1 . Falls Efficacy Scale International  
2 . Fried s frailty index 
3 . Yardley 
4 .Linda Fried 
5 .Pre_frailty 
6 .chi-square 
7 . Logistic Regression1 
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 در افراد شرکت کننده در مطالعه با استفاده از آزمون کای دو ترس از سقوطو  بررسی ارتباط اطالعات دموگرافیک .1شماره جدول 

 2Χ *P درصد فراوانی تعداد متغیر جمعیت شناختی متغیر

 <006/0 727/81 9/16 671 (73_81) نس

(83_76) 22 2/60 

83> 67 9/7 

006/10 2/00 601 بی سواد تحصیالت  006/0> 

 2/28 02 سواد خواندن و نوشتن

 20 87 دیپلم

 1/0 62 دانشگاه

792/07 2/06 660 متأهل وضعیت تاهل  006/0> 

 7/7 7 مجرد

 80 11 بیوه

   1/0 05 مطلقه 

178/20 1/66 20 پایین سطح درآمد  002/0 

 2/77 10 متوسط رو به پایین

 1/72 70 متوسط رو به باال

 1/61 80 باال

778/77 20 87 شاغل وضعیت اشتغال  006/0> 

 0/77 72 خانه دار

 8/78 78 بازنشسته

 6/62 21 بدون شغل

880/00 0/80 17 دارد تاریخچه سقوط  006/0> 



 

11 
 

 0/09 621 ندارد

 <006/0 670/621 9/26 87 بدون مصرف دارو تعداد داروی مصرفی

 7/70 11  5تا  0

 2/67 77  3تا  1

 2/70 10 دارو و بیشتر 6

 <006/0 978/87 01/69 86 ایبدون بیماری زمینه ایتعداد بیماری زمینه

 11/86 90  5تا  0

 97/21 01  3تا  1

 09/62 21 بیماری و بیشتر 6

 <006/0 72/91 2/60 22 بدون آسیب پذیری آسیب پذیری

 1/00 620 در معرض آسیب پذیری

 78 77 آسیب پذیر

 

 نپذیری ارائه شده است. ابتدا آزمون به صورت خام و بدونتایج رگرسیونی تعدیل شده ارتباط ترس از سقوط و سندرم آسیب (5)در جدول 

یده د سندرم آسیب پذیری، ارتباط با ترس از سقوط با شدت متوسطدهد که در وضعیت نتایج نشان می ها انجام شده است.گر مداخله تعدیل

بتال مدر افراد  سندرم آسیب پذیریدارد به طوری که شانس داشتن ارتباط معناداری وجود  ترس از سقوط با شدت باالشود اما در وضعیت نمی

ترس سپس در مدل دوم، (. OR=17.4 CI 95% 5.12-59.12)بودمبتال به ترس از سقوط با شدت کم افراد برابر  07 از سقوط باالبه ترس 

سقوط  مبتال به ترس ازدر افراد  سندرم آسیب پذیریبا متغیر های سن، قد و وزن تعدیل شد و نتایج نشان داد که باز هم شانس داشتن  از سقوط

در مدل سوم نیز باقی متغیر های زمینه ای  (.OR=10.4 CI 95% 2.49-43.54)بود مبتال به ترس از سقوط کمافراد ابر بر 01 با شدت باال

م ابتال به سندرو مخدوشگر شامل وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، سطح در آمد و تحصیالت به مدل اضافه شد و نتایج نشان داد که شانس 

 (. OR=6.37 CI 95% 1.44-28.08)ترس از سقوط با شدت کم بود مبتال بهافراد برابر  8ط باال با ترس از سقودر افراد  آسیب پذیری
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 با استفاده از آزمون تعدیل شده لجستیک ترس از سقوط وضعیت در افراد به تفکیک آسیب پذیریسندرم . بررسی ارتباط 2جدول 

 Odds Ratio Pvalue متغیر
CI (95%) 

 باال پایین

 خام طترس از سقو

 - - - - رفرنس@

 092/7 768/0 611/0 200/2 ترس از سقوط با شدت متوسط

 627/09 626/0 006/0 800/67 ترس از سقوط  با شدت باال

 تعدیل شده ترس از سقوط

 - - - - رفرنس@

 190/60 780/0 629/0 168/2 ترس از سقوط با شدت متوسط

 087/87 899/2 006/0 872/60 ترس از سقوط  با شدت باال

 تعدیل شده ترس از سقوط

 - - - - رفرنس@

 771/9 016/0 277/0 729/2 متوسطترس از سقوط با شدت 

 018/21 881/6 068/0 771/1 ترس از سقوط  با شدت باال

 مدل اول: به صورت خام و تعدیل نشده

 مدل دوم: تعدیل شده با سن، وزن و قد

 دوم به عالوه وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، سطح در آمد وتحصیالتمدل سوم: تعدیل شده با متغیر های مدل 

 * استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک

 به عنوان رفرنس قرار داده شده است ترس از سقوط با شدت کم@ 

 

تغیره معنادار بودند های دو مکه در تحلیلبر اساس عواملی  سندرم آسیب پذیریجهت پیش بینی چند متغیره نتایج آزمون لجستیک  1در جدول 

وارد مدل لجستیک  و متغیرهای جنس و سن به دلیل ماهیت تعیین کننده در مطالعات حوزه سالمندان داشتند( pvalue<0/2)و متغیرهایی که 

تغیر ( انجام شد.الزم به ذکر است متغیر وضعیت تاهل به دو گروه متاهل و بدون همسر، مEnterمدل رگرسیونی به روش همزمان ) شدند.

رس از توضعیت اشتغال به دو گروه شاغل و بدون شغل بودن، متغیر وضعیت درآمد به دو گروه متوسط به باال و متوسط به پایین و متغیر 

 تقسیم شدند.  ترس از سقوط پایین و ترس از سقوط باالبه دو گروه  سقوط

 به دست آمد که p<0.001و  050.103ده شد که مقدار کای دو استفا  (Omnibus Testجهت ارزیابی مدل رگرسیونی از آزمون اوم نیبوس)

 Hosmer and)باال طراحی شده است.همچنین آزمون هاوسمر و لیمیشوبا شدت بینی ترس از سقوط نشان داد مدل معناداری برای پیش

Lemeshow Test )معنادار به دست نیامد(p= 0.074)در آزمون نکلرگو د باشبرازش مطلوب آزمون لجستیک میی که نشان دهنده( 

Nagelkerke R Square) دقت مدل به طور کلی د. شوینی میبدرصد پیش 61شود متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل با دقت مشاهده می

  .بوددرصد  78
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یژگی های محافظت درصد به عنوان و 87/1درصد، شاغل بودن  83/1متأهل بودن دهد متغیرهایبررسی ضرایب رگرسیون لجستیک نشان می

برابر، ابتال به سه بیماری  8/1دارو و بیشتر  سهاستفاده از  و متغیرهای دهنداهش میرا ک سندرم آسیب پذیریکننده درصد شانس ابتال به 

ل زمینه ساز برابر به عنوان عوام 3/1و داشتن سابقه سقوط  برابر 0/3، ابتال به ترس از سقوط با شدت باال  برابر 8/1زمینه ای و بیشتر 

 دهند.را افزایش می سندرم آسیب پذیریشانس ابتال به 

 سندرم آسیب پذیرینتایج مدل رگرسیون چند متغیره جهت پیش بینی .3جدول 

95% C.I for OR OR P.value wald S.E B متغیر 
upper lower 

 سن  269/0 102/0 667/0 777/0 280/6 787/0 819/8

 سال( 70مرجع: زیر گروه )

 جنس  209/0 879/0 227/0 178/0 277/6 026/0 968/2

 مرجع: زن بودن(گروه )

 وضعیت تاهل -272/6 829/0 270/1 008/0 766/0 621/0 177/0

 (متاهل بودن)گروه مرجع:  

 وضعیت تحصیالت  -788/0 877/0 176/0 827/0 709/0 708/0 101/6

 )گروه مرجع: بی سواد بودن(

 وضعیت اشتغال -661/2 118/0 071/9 002/0 727/0 076/0 810/0

 (شاغل بودن)گروه مرجع:  

 وضعیت درآمد 620/0 869/0 012/0 770/0 627/6 620/0 989/0

 )گروه مرجع: متوسط رو به پایین( 

 ترس از سقوط 018/6 021/0 228/7 066/0 620/8 996/6 922/0

 (باالترس از سقوط : گروه مرجع)

 تعداد بیماری زمینه ای 290/6 017/0 120/8 020/0 176/7 681/6 812/66

 بیماری( 7)گروه مرجع: بیشتر از 

 تعداد داروی مصرفی 706/6 886/0 779/9 002/0 112/7 121/6 619/9

 دارو مصرفی( 7)گروه مرجع: بیشتر از 

220/60 
 

029/6 

 

 سابقه سقوط 778/6 810/0 082/1 000/0 907/7

 تن()گروه مرجع: سابقه سقوط داش
Cox & Snell R Square=0.431               Nagelkerke R Square= 0.575       

Hosmer and Lemeshow test =14.291   df=8  p=0.074 

Chi-square=121.314   df= 11    p<0.001 

Overall Percentage=78.0 
 

 

 بحث

از  میان ترس ینتایج مطالعه نشان داد ارتباط مستقیم پذیری انجام شد.ببا هدف بررسی ارتباط ترس از سقوط و سندرم آسیحاضر مطالعه 

سالمندان مبتال به ترس از سقوط با شدت باال شانس باالتری برای ابتال به سندرم آسیب پذیری شود و پذیری یافت میسقوط و سندرم آسیب

باالتر و ابتال به سندرم آسیب پذیری با شدت ترس از سقوط متغیرهای نیز مشخص کرده است میان (7)نتایج مطالعه یوآن کین در چین  .داشتند

هم راستا با یافته های  (3)و رشما عزیز در سنگاپور (08)ر پرتقالدبری مطالعات ویکتور اس همچنین؛ ارتباط معناداری یافت شده است

ترس از سقوط تحت تأثیر عوامل متعددی مانند تجربه سقوط قبلی، شرایط محیطی ناایمن، کیفیت زندگی پایین، سبک  پژوهش حاضر بوده است.

آب و هوای گرم  محدود کردن فعالیت به دلیل ؛ در سالمندان ساکن شهر بوشهر به دلیل محیط زندگی ناایمن و(56, 8)زندگی ناسالم قرار دارد
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 درمانایی و شناسعدم همچنین  وهستیم و سندرم آسیب پذیری ترس از سقوط با شدت باال دو متغیر  ارتباطشاهد و کیفیت زندگی پایین، منطقه 

که ردد گ پیشرفت سندرم آسیب پذیریعلتی برای  تواندمیترس از سقوط به علت کمبود امکانات و اطالعات پیرامون مسائل سالمندی به موقع 

 .(7)همراه استسیستم های بهداشتی  وجبران ناپذیری برای سالمند و خانواده و سوء عوارض  با

کینزا  العات خالدنتایج حاصل از مطالعه نشان داد بین متغیر سن باالتر و ترس از سقوط با شدت باالتر ارتباط معنادری وجود دارد.نتایج مط

میان  (8)ترکمان غالمی و همکاران با  نتایج مطالعه حاضر همسو بوده است اما در مطالعه ی  (08)باستانی  ، حاجتی و(3)،رشما عزیز(56)

نچه گمان آ تواند به علت میانگین سنی پایین تر مطالعه ذکر شده باشد.دو متغیر ترس از سقوط و سن ارتباط معناداری یافت نشده است که می

درصد از توده ی عضالنی بدن سالمندان  یکسالگی با گذشت هر سال به طور طبیعی ساالنه  81افزایش سن و گذشتن از مرز با رود، می

اگر این روند طبیعی همراه با سبک زندگی کم  تواند عاملی بالقوه برای شروع ترس از سقوط در سالمندان باشد وکه می کندپیدا میکاهش 

به دلیل بوشهر  شهر؛ در سالمندان ساکن (58)اثرات سوء سریع تر و شدیدتری خواهد داشتتحرک و سبک تغذیه ی کم پروتئین همراه باشد 

ر بوده این تاثیر واضح تو کیفیت زندگی پایین مندان برای سالفعالیت و محیط ناایمن منطقه آب و هوای گرم  بخاطر سبک زندگی کم تحرک

  است.

وضعیت تأهل و سطح درآمد با ترس از سقوط نشان داد همچنین در آنالیز لجستیک متغیرهای وضعیت دو متغیر نتایج ارتباط معناداری میان 

مطالعات  رشما دهند.با شدت باال را کاهش می شانس ابتال به ترس از سقوطدرصد تأهل و سطح درآمد به عنوان ویژگی های محافظت کننده 

ه اند اما در مطالعاین همبستگی را تأیید کرده (08)و همکاران و حاجتی باستانی(57) ، محمد علی مروتی شریف آبادی (3)عزیز و همکاران

 حمایت مالیتواند به علت سیستم های ارتباط معناداری میان ترس از سقوط و سطح درآمد یافت نشده است که می (7)یوآن کین و همکاران ی 

سالمندان متأهل به دلیل حس مراقبتی دریافتی از همسر و افزایش ارتباطات همچنین  نسبت به ایران باشدتر از سالمندان در کشورهای پیشرفته 

انند م اجتماعی و وضعیت تغذیه ای با کیفیت تر و منظم تر نسبت به سالمندان بیوه و بدون همسر کمتر در معرض بیماری های جسمی و روانی

ابتال به  وتواند مانع از بروز یا پیشروی ترس از سقوط میبا تاثیر بر کیفیت زندگی و فعالیت بدنی که  (58, 08, 8)افسردگی قرار میگرند 

ی و... ود وضعیت تغذیه، افزایش ارتباطات اجتماعسطح درآمد با تأثیر مستقیم بر سطح کیفیت زندگی، بهبهمچنین  .گرددسندرم آسیب پذیری 

 .ترس از سقوط باال باشد از عوامل محافظت کننده در برابر ابتال به (53, 58)تواند می

وامل عبراساس نتایج متغیرهای استفاده از سه دارو و یا بیشتر،ابتال به سه بیماری زمینه ای و بیشتر و داشتن سابقه سقوط در یک سال اخیر از 

، حاجتی و (8)، میناکشی دهر (7)دهند.مطالعات یوآن کینزمینه ساز هستند و شانس ابتال به ترس از سقوط با شدت باال را افزایش می

 وبا افزایش سن و تعداد سالمندان شود که اینگونه استنتاج می باشند وبا نتایج حاضر میهم راستا  (1)، برهانی نژاد و همکاران(08)باستانی

داخالت تعوارض سوء تعدد بیماری ها با پدیده هایی مانند  خواهیم بود و برای مقابله بابیماری زمینه ای شاهد شیوع باالتر سبک زندگی ناسالم 

که همگی با تأثیر بر سالمت عمومی (8, 7)، تجویز داروهای بالقوه نامناسب برای سالمندان مواجه ایم دارویی، عوارض دارویی، خود درمانی

  گردد.در سالمندان میو پیشروی سندرم آسیب پذیری و کیفیت زندگی و فعالیت بدنی موجب افزایش ترس از سقوط 

، (57)مطالعات شریف آبادی و همکارانکه با  ه استبا ترس از سقوط یافت شدمعناداری میان متغیر سطح تحصیالت ارتباط  مشخص کردنتایج 

ناهمسو  (3) و رشما عزیز و همکاران  (7)همسو اما با مطالعات یوآن کین و همکاران (1)و برهانی نژاد و همکاران (08)حاجتی و باستانی 

ز ایران به دلیل سواد سالمت پایین سالمندان ایرانی نسبت به سالمندان کشورهای رود ناهمسویی نتایج با مطالعات خارج ابوده است؛ گمان می

و  دهند شیافزا را خود یسالمت سواد اندتوانستهشخصی  التیتحص ر مبنایبصرفاً  دارند یباالتر التیتحص که یسالمندان وپیشرفته تر باشد 

و در دسترس  یبه صورت عموم یسواد سالمت و خود مراقبت یاموزش ها یازمندیو ن تیحساس امر نیاکه  نه براساس سواد سالمت عمومی،

 .کندیرا پر رنگ تر م

ران رشما عزیز و همکا متغیر وضعیت اشتغال ارتباط معناداری با ترس از سقوط داشت که با مطالعاتبراساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر 

رود شاغل بودن با همسو بوده است.گمان می (08)، مطالعه حاجتی و باستانی (57)، مطالعه محمد علی مروتی شریف ابادی و همکاران (3)

تواند مانع از ایجاد ابتال به افسردگی و اختالالت شناختی شود و با شبکه های اجتماعی می تاثیر بر میزان فعالیت فیزیکی سالمندان و افزایش

 هد.دکه ریسک ابتال به ترس از سقوط را کاهش می دارد، سالمت عمومی و کیفیت زندگی سالمندان وضعیت مالی تأثیر مثبتی بر تغذیهبهبود 

توان با پیشگیری از ود دارد که میو متغیر ترس از سقوط و سندرم آسیب پذیری وجی موجه ای میان دنتایج نشان داد ارتباط مشخص شده

سقوط  ی وای از ابتال به بیماری های زمینه کاهش استفاده از داروهای متعدد، پیشگیر مانندکننده ترس از سقوط تشدید ایجاد کننده و عوامل 

 یت زندگی و فعالیت فیزیکی مانع بروز یا تشدید سندرم آسیب پذیری شد.، افزایش سواد سالمت سالمندان، باالبردن سطح کیفاحتمالی

 

 محدودیت ها و پیشنهادها

ان پذیری در سالمندآسیب ارتباط آن با  ترس از سقوط و باشد که به بررسی عوامل زمینه سازمطالعه حاضر یکی از اولین مطالعات ایران می

شود مطالعه ای با همین توصیه می لذابود  نمونه کم و انجام مطالعه به صورت مقطعی همراه مانند حجم هاییمحدودیتبا پرداخته است لذا 

. ودی در سالمندان انجام شپذیرآسیبمطالعه ای طولی برای برای بررسی روند تاثیر ترس از سقوط بر  ؛عنوان در مقیاس بزرگتر انجام شود

عه در سالمندان ساکن جام آسیب پذیریی با هدف مقایسه میانگین ترس از سقوط و سندرم شود مطالعه ای با همین عنوان ولهمچنین پیشنهاد می

 .و ساکن خانه سالمندان انجام شود

 بر دوش نظام بهداشتی و خانواده میهای سنگینی پیامدهای حاصل از ابتال و پیشروی سندرم آسیب پذیری منجر به افزایش بار و ایجاد هزینه 

م با سندر آنترس از سقوط و ارتباط عوامل زمینه ساز د سازمان هایی جهت آموزش و افزایش آگاهی سالمندان پیرامون شوگردد لذا توصیه می
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 گری هایانجام غربالافزایش اطالعات کادر بهداشت و درمان پیرامون مسائل و مشکالت سالمندان ، مشخص گردد و همچنین با آسیب پذیری

هت حمایت از سالمندان آسیب پذیر و جدر های سالمندی و ایجاد بیمه المندی سالم از اواسط دوره میانسالیپروتکل های س اجرا منظم دوره ای،

 .مثبت برداشتکاهش بار اجتماعی ناشی از آن گام 

 مالحظات اخالقی

 ) کد هرانبخشی و سالمت اجتماعی تاین مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم توان در جهت پیروی از اصول اخالق پژوهش

IR.USWR.REC.1400.159)  در این مطالعه رعایت شده است. مرتبط  تصویب شده است. اصول اخالقی 

 حامی مالی

 .های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده استگونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندهای پژوهش حاضر مشارکت داشتهتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش 

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد
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