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چکیده
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ،سالمندي دورهاي از زندگی است که از  12تا  11سالگی آغاز میشود.
هدف از این پژوهش ،تعیین ارتباط ترس از افتادن با اضطراب ،تعادل و حرکتپذیري کارکردي سالمندان زن
و مرد بود .جامعۀ آماري پژوهش را سالمندان زن و مرد آسایشگاه شهر اردبیل تشکیل دادند که از میان
آنها  12آزمودنی ( 92مرد و  92زن) بهصورت دردسترس (با دامنۀ سنی  11تا  51سال) انتخاب شدند و
بهطور تصادفی در گروهها قرار گرفتند .دادهها با استفاده از "پرسشنامۀ اطلاعات فردي"" ،پرسشنامۀ
کارآمدي افتادن ـ فرم بینالمللی" و مقیاس درجهبندي اضطراب همیلتون جمعآوري گردید .تعادل سالمندان
نیز با استفاده از آزمون تعادل برگ ارزیابی شد و حرکتپذیري کارکردي آنها توسط آزمون زماندار برخاستن
و رفتن همراه با یک آزمون تکمیلی دیگر موسوم به  92ثانیه برخاستن و نشستن اندازهگیري شد .دادهها با
استفاده از تحلیل رگرسیون در نرمافزار  SPSS61با سطح معناداري  2/21تجزیهوتحلیل شدند .نتایج نشان
میدهد که بین ترس از افتادن با تعادل و اضطراب سالمندان ارتباط معناداري وجود دارد؛ اما ارتباط بین ترس
از افتادن با حرکتپذیري کارکردي معنادار نمیباشد؛ بنابراین ،ترس از افتادن نقش مهمی در تعادل و اضطراب
زنان و مردان سالمند دارد و میبایست در مطالعات مربوط به تعادل سالمندان مدنظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ترس از افتادن ،مقیاس اضطراب همیلتون ،حرکتپذیري کارکردي ،سالمند

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
سالمندي دورهاي است که اغلب هر انسانی آن را در دوران زندگی خود تجربه میکند .آنچه مسلم
است با بالارفتن سن و رسيدن به این دوران ،خطر بيماريها افزایش یافته و توانايهاي عملكردي و
قدرت حواس کاهش مییابد ( .)1این تغييرات در حيطۀ زیستی ،کيفيت زندگی روانی و اجتماعی
افراد سالمند را موردتهدید قرار داده و آنها را از انجام فعاليتهاي روزمره بازمیدارد .با توجه به این
تغييرات حتمی و مشكلات این قشر از جامعه ،آنها به توجه و مراقبت خاص نياز دارند .هدف از این
توجهات و مراقبتهاي پيشگيرانه در سالمندان ،نهتنها کاهش مرگوميرهاي زودرس بوده؛ بلكه حفظ
توانمنديها و بهبود کيفيت زندگی آنها میباشد ( .)1امروزه حدود دوسوم کل سالمندان در
کشورهاي درحالتوسعه زندگی میکنند و تا سال ( )2222این آمار به  52درصد خواهد رسيد .در
کشورهاي توسعهیافته ،افراد بسيار پير ( 02ساله و بالاتر) گروهی هستند که سریعترین رشد جمعيتی
را خواهند داشت ( .)2درحالحاضر ،ایران با پشتسرگذاشتن تغيير ساختار جمعيتی (طبق سرشماري
سال ( ))1302با داشتن بيش از  25درصد سالمند بالاي  02سال ،به کشوري رو به سالخوردگی
تبدیل شده است ( .)3سالمندي دورهاي است که با تغييرات فرسایشی تدریجی ،پيشرونده و
خودبهخودي در بيشتر دستگاهها و عملكردهاي فيزیولوژیك بدن همراه میباشد ( .)4از این تغييرات
میتوان به تغيير در دستگاههاي درگير در کنترل تعادل اشاره کرد که میتواند سالمندان را درمعرض
صدمات جدي ناشی از کاهش تعادل از جمله شكستگیهاي استخوانی و معلوليتهاي بلندمدت قرار
دهد ( .)4برخی شواهد حاکی از آن است که تحرک براي دستيابی به استقلال در عملكرد و افزایش
کيفيت زندگی سالمندان ضروري میباشد و فعاليت جسمانی میتواند بهطور مؤثري با بهبود ضعفهاي
فيزیولوژیك مانند ضعف عضلانی و تعادل ،عوامل درگير در خطر افتادن را کاهش دهد ( .)2افتادن
بهعنوان رویدادي که منجر به زمينخوردن ناخواستۀ فرد میشود ،درنتيجۀ عواملی مانند تحمل یك
ضربۀ خشن ،ازدستدادن هوشياري ،شروع ناگهانی فلج (مانند آنچه در سكتۀ قلبی رخ میدهد) و یا
صرع غيرتشنجی بهوقوع میپيوندد و یكی از دغدغههاي مهم سالمندان میباشد ( .)0دراینزمينه،
رینش 1و همكاران ( )1992اظهار داشتهاند که  02درصد از افتادنها به آسيبهاي سطح پایين و 10
در از آنها به آسيبهاي جدي نيازمند به پزشك منجر میشوند ( .)5باندورا 2نيز به این نكته اشاره
کرده است که علاوهبر عوامل جسمانی و فيزیولوژیكی ،عوامل روانشناختی از جمله خودکارآمدي
افتادن )عدم ترس از افتادن( نيز با افتادن ارتباط دارند؛ این دو شاخص مبتنیبر فرضيۀ خودکارآمدي
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باندورا هستند .باندورا ( )1995خودکارآمدي را ادراک فرد از تواناییهاي خود در حوزۀ خاصی از
فعاليتها تعریف کرده است (.)0
افتادن از مشكلات شایع سالمندان میباشد؛ بهطوريکه  32درصد از افراد  02سال و بالاتر از آن
حداقل یكبار در سال آن را تجربه میکنند و ميزان آن در افراد بالاي  02سال به  42درصد میرسد
( .)9این افتادنها باعث بروز عوارض جسمانی (آسيب بافتهاي نرم و شكستگیهاي لگن ،ران و بازو)
و روانی (ازدستدادن اعتمادبهنفس ،افسردگی ،افزایش ترس و کاهش اميد به زندگی) و حتی مرگ
میشود و درنتيجه ،خانوادهها و جامعه را متحمل هزینههاي درمانی بالایی میکند ( .)12طبق مطالعات
انجام شده ،ترس از افتادن در بين سالمندان بسيار شایع بوده و دامنۀ شيوع آن از  21تا  02درصد
گزارش شده است ( .)11ترس از افتادن به یك هراس موقتی نسبت به تهدیدي آشكار (مانند افتادن)
اشاره دارد ( .)12مطالعات حاکی از آن است که اگرچه برخی از سالمندان داراي ترس از افتادن
درمعرض بسياري از خطرات افتادن قرار دارند؛ اما سایر سالمندان اینگونه نيستند و با وجود کسب
نمرات بالا در این عوامل ،خطر افتادن آنها پایين است ( .)13برخی از این عوامل ممكن است بهشكل
اختلال اضطراب باشند؛ لذا ،راهنماي تشخيصی آماري اختلالات ذهنی 1نيز از سال ( )2213این اختلال
اضطراب را بهصورت ترس از افتادن در سالمندان موردتوجه قرار داده است ( .)14علاوهبراین ،برخی از
پژوهشگران گزارش کردهاند که افراد داراي ترس از افتادن ،نگرانیهاي بيشتري در سایر زمينهها و
فعاليتها دارند ( .)12این علائ م ممكن است حاکی از وجود اضطراب یا نگرانی زیاد در امور مختلف
باشد که از آن با عنوان "اختلال اضطراب تعميمیافته "2نام میبرند ( .)14افت شدید ناشی از این
عوامل روانشناختی در فعاليتهاي جسمانی احتمالاً پيامدهاي مخربی را براي وضعيت سلامت افراد
سالمند بهدنبال خواهد داشت؛ از جمله ازدستدادن استقلال فردي ،ایجاد انزوا و کاهش آمادگی
جسمانی که خود میتواند به افزایش خطر ازدستدادن تعادل و افتادن منجر شود ()10؛ بااینحال،
بهتازگی برخی از مطالعات فراتحليلی اذعان داشتهاند که نمیتوان با اطمينان درمورد بهبود ترس از
افتادن بر اثر فعاليتهاي ورزشی و برنامههاي تمرینی اظهارنظر کرد و براي جمعآوري شواهد و
مستندات کافی دراینزمينه ابتدا باید ارتباط بين ترس از افتادن را با فعاليتهاي کارکردي از جمله
حرکتپذیري 3و تعادل بهخوبی درک نمود تا بتوان براساس آن مداخلات مناسبی را طرحریزي کرد
( .)15دنكينگر و همكاران ( )2212در یك مطالعۀ سيستماتيك به این نتيجه دست یافتند که ترس
)1. Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5
)2. Generalized Anxiety Disorder (GAD
3. Mobility
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از افتادن الزاماً بهطور مشابهی با اضطراب ارتباط ندارند و در ادبيات پژوهش معمولاً فقط اضطراب را
با کارآمدي ربط دادهاند ( .)10همچنين ،در مطالعات قبلی مشخص شده است که زندگی در خانۀ
سالمندان به طور منفی با سطح فعاليت جسمانی ارتباط دارد و ميزان فعاليت کارکردي سالمندان
مقيم این آسایشگاهها کمتر از سالمندانی است که در منزل خود بهسر میبرند ( .)19ازسويدیگر،
محدودیتهاي حرکتپذیري کارکردي در سالمندان موجب کاهش کيفيت زندگی و ایجاد وابستگی
در فعاليتهاي روزمرۀ آنها میشود که این امر بهصورت یك حلقۀ بسته ،آثار خود را بر وضعيت روانی
و جسمانی افراد؛ بهویژه در محيطهاي آسایشگاهی نشان خواهد داد ( .)22در مطالعات مختلف
مشخص شده است که ترس از افتادن در افراد سالمند؛ بهویژه افراد داراي مشكلات تعادلی و یا ساکن
در خانۀ سالمندان شيوع بيشتري دارد ()21؛ بااینحال ،این عامل روانشناختی بهتنهایی نمیتواند
مشكلساز باشد؛ بلكه هنگامیکه با فعاليتهاي روزمرۀ زندگی تداخل پيدا میکند ،به یك خطر جدي
تبدیل میشود و منجر به مصرف داروي بيشتر ،کاهش فعاليت جسمانی و افزایش خطر واقعی افتادن
و بستريشدن میگردد ( .)22اگرچه اجتناب از فعاليتهاي مرتبط با ترس از افتادن در سالمندان
شيوع بسياري دارد ()23؛ اما مشخص نيست که این افراد در انجام فعاليتهاي پایه مانند تعادل و
حرکتپذیري کارکردي چه شرایطی داشتهاند و دليل اجتناب از آن فعاليتها صرفاً ناشی از سطح
اضطراب آنها بوده است یا خير؟ افزونبراین ،مشخص نيست که چه ارتباطی بين آنها وجود دارد و
کدام ارتباط بين متغيرها میتواند به پيشبينی عملكرد سالمندان و طرحریزي مداخلات شناختی یا
حرکتی مناسب کمك کند؟ دراینزمينه ،تنها در مطالعات معدودي به ارتباطات سادۀ یك متغير
روانشناختی با تعادل اشاره است؛ برايمثال ،بيندا 1و همكاران ( )2223در پژوهش خود بدون
درنظرگرفتن سطح اضطراب سالمندان به این نتيجه رسيدند که سالمندان داراي ترس از افتادن در
توانایی تعادل و خودکارآمدي تعادل محدودیت دارند ( .)24در پژوهش والریاس 2و همكاران ()2210
نيز از مقياس کارآمدي افتادن براي بررسی ارتباط ترس از افتادن با تعادل استفاده شد؛ اما به جنبههاي
اضطراب سالمندان توجهی نگردید ( .)22درمقابل ،پایت 3و همكاران ( )2210در یك مطالعۀ فراتحليلی
به لزوم توجه به متغير اضطراب در کنار کارامدي افتادن در سالمندان اشاره کردند .علیرغم اینکه در
این پژوهش سالمندان مشكلات پزشكی متعددي داشتند؛ اما قويترین ارتباط بين عوامل روانشناختی
با اضطراب معادل ) (r=0.68گزارش شد و این امر نشان میدهد که احتمالاً مطالعات بيشتر را باید به
یك جمعيت همگن از سالمندان (مثلاً سالمندان آسایشگاهها) سوق داد ()20؛ بنابراین ،در این پژوهش
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بهدنبال پاسخ به این سؤال هستيم که بين ترس از افتادن و اضطراب و آنچه بهطور عينی در رفتار
حرکتی سالمندان مشاهده میشود (حرکتپذیري در محيط ،تعادل و یا فعاليت ورزشی) چه ارتباطی
وجود دارد؛ ازاینرو ،به تعيين ارتباط بين ترس از افتادن با اضطراب ،تعادل و حرکتپذیري کارکردي
زنان و مردان خانۀ سالمندان پرداختهایم.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصيفی بوده و از نوع مطالعات همبستگی میباشد که جامعۀ آماري آن را تمام
سالمندان زن و مرد  02تا  52سالۀ خانۀ سالمندان شهر اردبيل تشكيل دادند .از بين جامعۀ آماري،
 02نفر بهصورت تصادفی از خانۀ سالمندان انتخاب شدند و در دو گروه  32نفره (مردان و زنان) جاي
گرفتند .معيارهاي ورود افراد به پژوهش عبارت بود از :مشارکت داوطلبانه در پژوهش و کسب حداقل
نمرۀ  24از  32در "پرسشنامۀ ارزیابی حداقل ميزان هشياري1
"� عدم استفاده از وسيلۀ کمكی ،نقص
شنوایی و بينایی اصلاحنشده و قطع عضو بهدليل بيماري ،نداشتن مشكلات موقتی مؤثر بر تعادل در
روز آزمون و وابستگی افراد به صندلی چرخدار .شایانذکر است که برخی از این اطلاعات از پروندۀ
آزمودنیها و برخی دیگر بهصورت گزارش شخصی از خود آنها جمعآوري گردید (.)25
فرم بینالمللی مقیاس کارآمدي افتادن :این فرم که داراي  10گویه میباشد ،توسط یاردلی و
همكاران ( )2222توسعه یافته و روایی آن تعيين شده است .گویههاي این پرسشنامه داراي چهار
گزینه (کامل ًا نگرانم تا اصلا نگران نيستم) هستند (نمرۀ یك تا چهار) و نمرۀ هر آزمودنی مجموع
امتيازات وي از  10سؤال میباشد (بين  10تا )04؛ نمرۀ بالاتر بهمعنی ترس بيشتر از افتادن یا
کارآمدي پایينتر است .ترجمۀ این ابزار در ایران نيز اعتباریابی شده و معادل ( )2/90گزارش شده
است (.)20
2

مقیاس درجهبندي اضطراب همیلتون :در سالهاي بين ( )1902و ( )1905توسط هميلتون

ساخته شد و براي ارزیابی شدت اضطراب در گروه مقياسهاي بالينی قرار گرفت .این آزمون در ایران
توسط حقشناس ( )1309اعتباریابی شده (با مقدار  )2/01و داراي  14گویه میباشد .در این آزمون
که توسط آزمونگر نمرهگذاري میشود ،هر گویه پنج رتبه دارد که برحسب شدت علائم از صفر تا چهار
نمره میگيرد؛ صفر نشاندهندۀ عدم وجود آن علامت و چهار نشاندهندۀ آن علامت در بيمار است.

)1. Mini-Mental State Examination (MMSE
23Max Hamilton

642

رفتار حرکتی شماره  ،92پاییز 6921

این مقياس طيف وسيعی از علائم را دربرمیگيرد که بهعنوان علائم یك حالت اضطرابی تشخيص داده
میشوند .این علائم عبارت هستند از :خلق مضطرب ،تنش ،بیخوابی ،اشكال در تمرکز ،خلق افسرده،
تنش عضلانی (تيك یا لرزش) ،وضع جسمی عمومی ،علائم قلبی ـ عروقی ،علائم تنفسی ،علائم معدهاي
ـ رودهاي ،علائم مربوط به دستگاه ادراري ـ تناسلی و علائم جسمی دیگر (.)29
آزمون تعادل برگ :آزمون تعادل برگ 1که براي اندازهگيري تعادل افراد سالمند توسط برگ،
فيزیوتراپيست کانادایی معرفی شد ،شامل  14فعاليت مختلف بهصورت تكاليف ساده از قبيل ایستادن
و نشستن و تكاليف پيچيدۀ حرکتی از قبيل چرخش  302درجه و ایستادن روي یك پا میباشد ()4
که روایی و پایایی آنها در مطالعات مختلف به اثبات رسيده و مورداستفاده قرار گرفته است (.)4
مانورهاي حرکتی مقياس تعادلی برگ عبارت هستند از :نشستن بدون حمایت ،حفظ حالت ایستاده
با پاهاي جدا از یكدیگر ،حفظ حالت ایستاده با پاهاي چسبيده به یكدیگر ،حفظ حالت ایستاده با
چشمان بسته ،ایستادن بهصورتی که یك پا جلوي پاي دیگر باشد ،ایستادن روي یك پا ،نشستن
روي صندلی از حالت ایستاده ،ایستادن از حالت نشسته روي صندلی ،انتقال از رختخواب به صندلی،
چرخش به طرفين ،چرخش  302درجه ،برداشتن یك شی از روي زمين ،درازکردن دست به جلو و
انتقال وزن به جلو ،انتقال وزن روي پاها بهطور متناوب.
فرد براساس نحوۀ اجراي آزمون و کيفيت آن ممكن است در هر مرحله نمرۀ صفر (حداقل نمره) تا
چهار (حداکثر نمره) را بهخود اختصاص دهد که امتياز چهار بهمعناي توانایی کامل و امتياز صفر
بهمعناي عدم توانایی در اجراي فعاليت است؛ بنابراین  ،حداکثر نمرهاي که فرد میتواند در این آزمون
کسب کند 20 ،است و هرچه امتياز فرد بالاتر باشد ،نشاندهندۀ بهتربودن وضعيت تعادل او است
(.)32
آزمون برخاستن و راهرفتن زماندار :براي اندازهگيري حرکتپذیري کارکردي از "آزمون برخاستن
و راهرفتن زماندار "2همراه با یك آزمون تكميلی دیگر موسوم به " 32ثانيه برخاستن و نشستن"
استفاده شد .روایی و پایایی آزمون برخاستن و راهرفتن زماندار در داخل کشور بهترتيب معادل ()2/01
و ( )2/90گزارش شده است ( .)31این آزمون شامل شش مرحله میباشد که آزمودنی باید آنها را
پشت سر هم انجام دهد .براي اجراي این آزمون در پژوهش حاضر ،ابتدا یك صندلی بدون دستگيره
به فاصلۀ سه متر از یك مانع (پایان مسير) قرار گرفت .سﭙس ،از آزمودنی خواسته شد که بدون کمك
دستهاي خود از روي صندلی برخيزد و پس از طی مسير سه متري برگردد و روي صندلی بنشيند.
این آزمون در سریعترین حالت ممكن و بدون دویدن انجام میشود .براي آشنایی با نحوۀ اجراي
)1. Berg Balance Scale (BBS
)2. Timed Up-and-Go (TUG
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آزمون ،آزمودنیها پيش از ثبت رکورد این عمل را سهبار تمرین کردند .سﭙس ،آزمون را سهمرتبه اجرا
نمودند و ميانگين آنها بهعنوان رکورد هر آزمودنی برحسب ثانيه ثبت گردید .مراحل ششگانۀ آزمون
بدینشرح است :بلندشدن از روي صندلی؛ طیکردن مسير سهمتري مشخصشده؛ دورزدن مانع؛
برگشت مسير سهمتري در مرحلۀ دوم؛ دورزدن صندلی؛ نشستن روي صندلی .فرد با شنيدن فرمان
"رو" حرکت کرده و آزمونگر زمان را از آغاز تا پایان محاسبه میکند و مدتزمان انجام این آزمون
توسط آزمودنی بهعنوان امتياز وي ثبت میشود (.)32
آزمون  92ثانیه برخاستن و نشستن :این آزمون علاوهبر حرکتپذیري ،شاخصی از قدرت و
استقامت حرکتی سالمند را ارائه میدهد .در این آزمون فرد باید روي یك صندلی استاندارد بنشيند،
دستهاي خود را روي سينه قرار دهد و طی مدت  32ثانيه تاحدامكان به دفعات زیاد برخاستن و
نشستن را بهطور کامل تكرار کند .تعداد دفعات اجرا طی مدت  32ثانيه بهعنوان نمرۀ فرد ثبت
میگردد .لازمبهذکر است که پایایی این آزمون برابر با ( )2/92گزارش شده است (.)32
ابتدا آزمودنیها پرسشنامۀ ثبت اطلاعات فردي (شامل سن ،جنس ،تحصيلات ،سابقۀ زمينخوردن
درطول یكسال اخير ،محل سكونت و غيره) را تكميل کردند .لازمبهذکر است که از تمام آزمودنیها
براي شرکت در پژوهش رضایتنامۀ کتبی اخذ گردید .سﭙس ،هر دو گروه پرسشنامۀ کارآمدي افتادن
ـ فرم بينالمللی 1و مقياس درجهبندي اضطراب هميلتون را تكميل نمودند .براي اندازهگيري کارآمدي
افتادن (ترس از افتادن) از فرم بينالمللی مقياس کارآمدي افتادن استفاده شد .شایانذکر است که
شامويکوک و وولاکات ( )2212این مقياس خودگزارشدهی را ابزار مهمی براي سنجش افتادن و
تعادل میدانند ( .)4درادامه ،تعادل سالمندان با استفاده از آزمون تعادل برگ و حرکتپذیري کارکردي
آنها با استفاده از آزمون برخاستن و راهرفتن زماندار همراه با یك آزمون تكميلی دیگر موسوم به 32
ثانيه برخاستن و نشستن اندازهگيري گردید .همچنين ،از آمار توصيفی براي دستهبندي دادهها استفاده
شد و آزمون شاپيرو ـ ویلك براي بررسی توزیع طبيعی دادهها بهکار رفت .تحليل رگرسيون نيز
بهمنظور بررسی روابط متغيرها مورداستفاده قرار گرفت .شایانتوجه است که تمامی این مراحل با
استفاده از نرمافزار  SPSS10و در سطح معناداري ( )2/22انجام شد.

)1. Falls Efficacy Scale-International (FES-I
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نتایج
در جدول شمارۀ یك اطلاعات توصيفی (ميانگين و انحرف استاندارد) نمونههاي پژوهش ارائه شده
است .این جدول نشان میدهد که آزمودنیها بهلحاظ سن ،قد و وزن در چه وضعيتی بودهاند.
جدول 6ـ ویژگیهاي فردي آزمودنیها به تفکیک جنسیت
گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد

زنان
مردان
کل

سن (سال)
05/43
2/150
09/23
4/241
00/40
3/350

قد (سانتیمتر)
100/25
4/913
151/55
4/201
109/22
2/425

وزن (کیلوگرم)
05/22
5/042
54/03
9/545
52/92
9/239

در جداول زیر بهترتيب سهم واریانس توجيهشده در مدل ،مقدار معناداري آن و سطح معناداري
متغيرهاي پيشبينیکننده ارائه شده است.
همانطور که در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود ،این مدل  21/3درصد از واریانس را توجيه میکند.
جدول 9ـ خلاصۀ مدل
خطاي استاندارد تخمین
مجذور  Rتنظیمشده
مجذور R
مدل
R
a
4/020
2/405
2/213
2/510
1
 .aعوامل پيشبينیکننده (ثابت) :حرکتپذیري کارکردي ،اضطراب هاميلتون ،تعادل برگ

در تحليل رگرسيون جدول شمارۀ سه ،مدل رگرسيون با استفاده از روش ورود 1معنادار بهدست آمد.
( =0.513مجذور  Rتنظيمشده؛ P<0.005؛ )F(3,56)=19.633
جدول 9ـ نتایج تحلیل واریانس براي ترس از افتادن
مدل
1

مجموع مربعات

درجه ازادي

مربع میانگین

رگرسيون

1250/520

3

422/209

باقیمانده

1213/052

20

21/050

کل

2492/203

29

F
19/033

معناداري
b

2/221

 .bعوامل پيشبينیکننده (ثابت) :حرکتپذیري کارکردي ،اضطراب هاميلتون ،تعادل برگ

. Enter
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در جدول شمارۀ چهار اطلاعات مربوط به متغيرهاي پيشبينی مدل ارائه شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،حرکتپذیري کارکردي ( )TUGپيشبينیکنندۀ معناداري نيست؛ اما دو متغير دیگر
(یعنی اضطراب هاميلتون و تعادل برگ) پيشبينیکنندۀ معناداري بهشمار میروند.
a

جدول 4ـ ضرایب رگرسیون استانداردشده و استانداردنشدۀ متغیرهاي مدل
مدل

1

متغیر
(ثابت)
اضطراب هاميلتون
تعادل برگ
حرکتپذیري کارکردي

B
59/135
2/452
-2/923
-2/359

خطاي استاندارد

β

23/909
2/209
2/222
2/424

2/222
-2/359
-2/202

t
3/322
2/292
-3/532
-2/032

معناداري
2/222
2/221
2/221
2/425

 .aمتغير وابسته (ملاک) :ترس از افتادن

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعيين ارتباط بين ترس از افتادن با اضطراب ،تعادل و حرکتپذیري کارکردي
سالمندان  02تا  52سالۀ آسایشگاهی بود .نتایج نشان داد که بين ترس از افتادن با تعادل و اضطراب
سالمندان ارتباط وجود دارد؛ اما ،بين ترس از افتادن سالمندان با حرکتپذیري کارکردي آنها ارتباط
معناداري مشاهده نشد؛ بنابراین ،احتمالاً نمیتوان انتظار داشت که با بيشترشدن ترس از افتادن در
سالمندان ،حرکتپذیري کارکردي آنها در محيط کاهش پيدا کند .این نتایج با یافتههاي مطالعات
زیلسترا و همكاران ( )2225و وان هاسترگت و همكاران ( )2220همراستا نيست ( .)33،23یك دليل
احتمالی این تناقض میتواند شرایط زندگی آزمودنیها باشد .سالمندان موردمطالعه توسط این
پژوهشگران در محيطهاي غيرآسایشگاهی بهسر میبردند و بهنظر میرسد این تفاوت در سبك زندگی
یا تحرک در محيط منجر به چنين یافتههایی شده است .ازسويدیگر ،میتوان به تفاوت ابزارهاي
اندازهگيري در پژوهش آنها اشاره کرد .در دو پژوهش مذکور از "پرسشنامۀ ارزیابی ترس از افتان
مرتبط با اجتناب از فعاليت" استفاده شد؛ درحالیکه در پژوهش حاضر پرسشنامۀ کارامدي افتادن
براي ارزیابی ترس از افتادن سالمندان مورداستفاده قرار گرفت ( .)33،23اگرچه مطالعات بسياري
نشاندهندۀ نقش ترس از افتادن در کاهش فعاليت فيزیكی در افراد هستند و از آن بهعنوان یك
متغير روانشناختی نام میبرند که منجر به کاهش فعاليت جسمانی در سالمندان میشود ()30؛ اما
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بهنظر میرسد نيازهاي محيط ،تحميلکنندۀ عواملی است که بهلحاظ روانشناختی تأثير متفاوتی بر
فعاليت حرکتی زندگی روزمره دارند (.)34
ازسويدیگر ،نتایج پژوهش خواجوي و همكاران ( )1393در ارتباط با سالمندان بالاي  01سال
غيرآسایشگاهی مرد با یافتههاي این پژوهش همسو بود .باوجوداینکه دامنۀ سنی سالمندان قدري
متفاوت بوده و تنها شامل مردان میشد؛ اما یافتههاي آنها نشان داد که بين ميزان تغييرات در ترس
از افتادن با ميزان تغييرات در اندازههاي عملكرد حرکتی همبستگی معناداري وجود ندارد .این موضوع
برخلاف یافتههاي کاندا و همكاران ( )2220است که اظهار داشتند ترس از افتادن همراه با افزایش
سن موجب کاهش بيشتر فعاليت روزانه میشود .آنها مرز سنی بروز ترس از افتادن و نوع فعاليتهاي
روزانۀ سالمندان را که تحتتأثير این ترس قرار میگيرد ،بهطور شفاف مشخص نكردند (.)32
علاوهبراین ،نتایج نشان داد که رابطۀ بين ترس از افتادن و تعادل سالمند معنادار است؛ اما جهت آن
منفی یا معكوس میباشد؛ یعنی هرچهترس از افتادن بالاتر باشد ،وضعيت تعادل آنها بدتر است .این
نتایج ،با یافتههاي زیلسترا و همكاران ( )2225و وان هاسترگت و همكاران ( )2220همسو بود
()23،33؛ اما با یافتههاي خواجوي و همكاران ( )1393مغایرت داشت .دليل احتمالی این تناقض
میتواند این باشد که در پژوهش حاضر از آزمون تعادل برگ براي اندازهگيري تعادل استفاده شد؛ اما
در مطالعات خواجوي و همكاران ( )1393آزمونهاي تعادل ایستا براي اندازهگيري تعادل مورداستفاده
قرار گرفته بود ( .)34سایر شواهد نيز نشان میدهد که علاوهبر پيامدهاي جسمانی و فيزیولوژیكی،
عوامل روانشناختی مانند ترس از افتادن نيز با افتادن ارتباط دارند .این شاخص مبتنیبر فرضيۀ
خودکارآمدي باندورا است ( .)0مطالعات حاکی از آن هستند که تعادل ،بزرگترین عامل افتادن افراد
سالمند بوده و همبستگی بالایی بين کاهش تعادل و افتادن وجود دارد ( .)35ميزان ترس افراد سالمند
میتواند به مراقبت و محدودیتهاي بيشازحد تحرک و استقلال آنها منجر شود ()4؛ بنابراین ،بهنظر
میرسد با توجه به اینکه ترس از افتادن در سالمندان باعث کاهش تحرک در آنها میشود ،کاهش
تحرک نيز بهنوبۀ خود میتواند منجر به کاهش تعادل آنها گردد؛ درنتيجه ،میتوان گفت که بين
ترس از افتادن و تعادل سالمندان ارتباط وجود دارد .صرفنظر از جنسيت ،این موضوع حاکی از آن
است که هرچه تعادل سالمندان کاهش یابد ،ترس از زمينخوردن آنها افزایش یافته و حضور در
اجتماع و انجام فعاليتهاي روزمرۀ آنها محدودتر میشود ( .)34بهنظر میرسد که تعادل یك متغير
مهم است که میتواند باعث کاهش ترس از افتادن در هر دو جنس سالمند شود.
علاوهبراین ،نتایج حاکی از آن بود که رابطۀ بين ترس از افتادن و اضطراب سالمندان معنادار است .این
نتایج با یافتههاي وان هاسترگت و همكاران ( )2220و پایت و همكاران ( )2210همسو بود (.)20،33
شایانذکر است که اختلال اضطراب فراگير ،اختلال مزمن و شایعی است که ارتباط بالایی با سایر
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اختلالها دارد ( .)30فرد مبتلا به این اختلال ،نگرانی بيشازحد ،شدید و طولانیمدتی را تجربه میکند
و ممكن است با علائمی از قبيل بیقراري ،دشواري در تمرکزکردن یا خالیشدن ذهن ،تحریكپذیري،
تنش عضلانی و اختلال در خواب دستوپنجه نرم کند .بنت و همكاران ( )2211احساس عجز و ناتوانی
ناشی از بیتحرکی ،وابستگی ،انزوا ،اضطراب ،ازبينرفتن استقلال فرد و احساس نياز براي مراقبت
دائمی را از دیگر عواقب ترس از زمينخوردن میدانند ( .)39با توجه به اینکه ترس از افتادن باعث
بیتحرکی و گوشهگيري سالمندان میشود ،میتواند موجب افزایش اضطراب در سالمندان گردد؛
بنابراین ،بهنظر میرسد که اضطراب بر ترس از افتادن سالمندان تأثيرگذار است.
این امر با یافتههاي صادقی و همكاران ( )2229همسو بود .آنها اظهار داشتند که عوامل روانی مانند
افزایش ترس ،اضطراب ،استرس ،افسردگی و کاهش عزتنفس متعاقب افزایش سن و انزوا و
گوشهگيري می توانند فعاليت و اجراي بدنی افراد سالمند را تحتتأثير قرار داده و در افزایش خطر
افتادن مؤثر باشند ( .)2ترس از زمينخوردن موجب بازداري درصد بالایی از سالمندان از فعاليتهاي
روزمره میشود و تمام این عوامل منجر به ایجاد سندرم اضطراب زمينخوردن میگردند که این نيز
خود باعث کاهش عملكرد خواهد شد ( .)42با توجه به اینکه سالمندان بهدليل ترس از افتادن از
تحرک و فعاليت خود میکاهند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که اضطراب باعث افزایش ترس از افتادن
سالمندان میشود.
پیام مقاله :کاهش تعادل و افتادن ،یك عامل تهدیدکننده براي سالمندان محسوب میشود که منجر
به افزایش هزینههاي زندگی و نگهداري از آنها میگردد .علاوهبراین عوارض جسمانی ،روانی و
اجتماعی چنين مشكلاتی ،اهميت شناسایی عوامل مرتبط با تعادل و افتادن را دوچندان میکند.
برمبناي نتایج میتوان (بهطور ویژه) از ارتباط عامل ترس از افتادن با تعادل و اضطراب سالمندان
بهمنظور پيشبينی رفتار آنها در محيط و اتخاذ مداخلات حرکتی و روانشناختی مناسب براي ارتقاي
کيفيت زندگی کمك گرفت.
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Abstract
Old age is a period of life that usually begins after the age of 60 to 65 years old. The aim
of present study was to determine the relationship between fear of falling, anxiety, balance,
and functional mobility in male and female elders living in Ardabil city. The study
population consisted of elderly men and women from Ardabil nursing-home. Sixty
subjects (30 male, and 30 female), age ranges from 65 to 75 were selected randomly. Data
collection was performed using demographic questionnaire, Fall Efficacy ScaleInternational and Hamilton Anxiety Rating Scale. Subsequently, Berg Balance Test was
used to measure the elders�balance, Timed Up and Go test was used to measure functional
mobility, and a complimentary test known as 30 Seconds Chair Stand was further
performed. Descriptive statistics from linear regression with the significance of 0.05 in
SPSS software were used to analyze data. Results showed a significant relationship
between fear of falling and balance and anxiety in elderly but there was no significant
relationship between fear of falling and functional mobility. Therefore, fear of falling
plays an important role in the balance and anxiety of elderly men and women so this factor
must be considered in studies regarding balance in older adults.
Keywords: Fear of Falling, Hamilton Anxiety Rating Scale, Functional Mobility, Older
Adults
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