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چکیده
مقدمــه :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی یکــی از مراحــل حســاس زندگــی اســت و در آینــده نزدیــک درصــد باالیــی از جمعیــت کشــور را ســالمندان تشــکیل مــی دهنــد .ایــن دوره از زندگــی اغلــب
بــا افزایــش احتمــال ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن همــراه مــی باشــد .هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی شــیوع بیماریهــای مزمــن و تاثیــر آن بــر کیفیــت زندگــی ســالمندان
مــی باشــد.
مــواد و روش هــا :در مطالعــه حاضــر کــه بــه روش مقطعــی در ســال  1393انجــام گرفــت  203ســالمند شــهر اوز از طریــق نمونــه گیــری چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــدند.
ســابقه ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن از طریــق چــک لیســت و مصاحبــه چهــره بــه چهــره جمــع آوری شــد .ارزیابــی کیفیــت زندگــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه اســتاندارد
کیفیــت زندگــی ( ،)SF36انجــام گرفــت .تحلیــل آمــاری داده هــا بــا اســتفاده از آزمونهــای تــی مســتقل و مجــذور کای در نــرم افــزار  SPSSنســخه  18انجــام گرفــت.
نتایــج :نتایــج نشــان داد کــه  167نفــر ( 82.26درصــد) از ســالمندان مــورد مطالعــه حداقــل بــه یــک بیمــاری مزمــن مبتــا مــی باشــند و کیفیــت زندگــی افــراد مبتــا بــه
بیماریهــای مزمــن در تمامــی حیطــه هــا بطــور معنــی داری پایینتــر از افــراد ســالم بــود (.)p<0.05
نتیجــه گیــری :یافتــه هــای مطالعــه حاضــر بیانگــر شــیوع بــاالی بیماریهــای مزمــن در دوران ســالمندی و تاثیــر منفــی آن بــر کیفیــت زندگــی ســالمندان مــی باشــد.
بنابرایــن بایســتی بــا تمرکــز بیشــتر بــر افــراد ســالمند و اتخــاذ راهکارهــای مناســب در جهــت افزایــش کیفیــت زندگــی ایــن قشــر از جامعــه گام برداشــت.
واژه های کلیدی :سالمندی ،بیماریهای مزمن ،کیفیت زندگی.

nnj.mums.ac.ir
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مقدمه
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻنــی یکــی از دﺳﺘﺎوردهــای ﻗﺮن ﺑﻴـﺴﺖ و ﻳﻜﻢ اﺳﺖ .ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻴﺮ
ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ دلیــل ﻛﺎهــش ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ناشــی از
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هــای ﻋﻠـﻮم پزشــکی ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ نــرخ امیــد بــه زندگــی اســت( .)1ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی یکــی از مراحــل
حســاس زندگــی اســت و ﻓﺮاﯾﻨﺪ رو ﺑﻪ رشــدی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ی
ﻧﺰدﯾﮏ ،درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دهــد.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤد تخمیــن زده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ،2025به دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۱.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ خواهد رﺳﯿﺪ(.)2
طبــق پیشبینــی ایــن ســازمان ،ایــران بعــد از کشــورهای امــارات و
بحریــن ،رتبــه ســوم جهــان از نظــر ســرعت پیــر شــدن جمعیــت را
دارد .بــر اســاس آمارهــای ســازمان ثبــت احــوال کشــور میــزان رشــد
جمعیــت بــاالی  60ســال در ایــران از ســال  2011-2050بیــش از
 26درصــد پیشبینــی شــده و انتظــار م ـیرود در ســال  2050حــدود
 33درصــد جمعیــت کشــور بــاالی  60ســال باشــند( .)3بــا ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﺳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭی ﻣﺰﻣﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ
ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﻦ ﺑﺎﻻی  60ســال حداقــل بــه یــک بیمــاری ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .)4بیمــاری مزمــن بیمــاری طوالنــی مدتــی اســت کــه
تغییــرات جســمانی در بــدن ایجــاد مــی کنــد و کارکردهــای بیمــار را
محــدود مــی گردانــد .بیمــاری مزمــن معمــوال صعــب العــاج اســت
و دوره درمــان آن طوالنــی و مراحــل بهبــود آن دشــوار مــی باشــد
و در برخــی مــوارد ایــن بیمــاری العــاج اســت و درمــان قطعــی و
مشــخصی بــرای آن وجــود نــدارد( .)5در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ســرعت ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری هــای ﻣﺰﻣﻦ و ﺑﯿﻤﺎری هــای دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی
اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد  .هزینــه و ﻃﻮل ﻣﺪت درﻣﺎن اﯾﻦ بیمــاری هــا 20
تــا  30برابــر ﺑﯿﻤﺎری هــای ﺣﺎد ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ هــا ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ وﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳت( .)6افــراد مبتــا
بــه بیماریهــای مزمــن اغلــب یــک بارســنگینی از بیمــاری را تجربــه
میکننــد کــه اثــری منفــی بــر کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامتی
مــی گــذارد.از ســوی دیگــر افزایــش ســن درســالمندان مبتــا بــه ایــن
بیماریهــا تاثیــر مضاعفــی بــر کاهــش کیفیــت زندگــی دارد( .)7کیفیــت
زندگــی ،مفهومــی گســترده و چنــد بعــدی دارد و حداقــل شــامل 4
جنبــه اســت :فعالیــت روزانــه زندگــی ،عملکــرد اجتماعی(کار،مدیریــت
خانــه) ،عملکــرد ذهنــی و توانایــی شــرکت در فعالیــت هــای لــذت
بخــش (تفریــح ،ســرگرمی و  .)8( )...آﻧﭽﻪ ﮐﻪ داﻧﺶ اﻣﺮوزی ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ
مــیﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن دوران زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎل هــای اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ
و رواﻧﯽ ﺳﭙﺮی ﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد،
پیشــرفت های ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ،ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺮه
آمیــز خواهــد ﺑﻮد .ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ
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ﺳﻼﻣﺘﯽ آنــان ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﻜﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ  ،ارزﻳﺎﺑﯽ بیمــاری
هــا ،ﺗﺨﻤﻴﻦ هزینــه اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ هــای ﻣﺮاﻗﺒﺖ هــای ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریــزی ﻛﻤﻚ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳد( .)9در مطالعــه
 Joao forjazو همــکاران بــر روی ســالمندان اســپانیا ،ناتوانــی ناشــی
از بیماریهــای مزمــن بــا کیفیــت زندگــی نامطلــوب در ارتبــاط اســت .در
ایــن مطالعــه ،شــیوع بیماریهــای مزمــن مفصلــی ( )%۵۹.5و فشــارخون
بــاال ( )%۵۵.3مــی باشــد و ایــن بیمــاری هــا بیشــترین شــیوع را در
میــان ســالمندان دارنــد( .)10نتایــج مطالعــه بذرافشــان و همــکاران
بیانگــر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﻛﺘﻮرهــا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ،ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت وﺿﻌﻴﺖ
ﺗﺎهــل ،ﺳﻦ ،درآﻣﺪ و ﺷﻐﻞ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ســالمندان مــی باشــد(.)11
بــا عنایــت بــه افزایــش روزافــزون جمعیــت ســالمندان و خطــرات جدی
ناشــی از بیمــاری هــای مزمــن برزندگــی آنهــا و توجــه بــه ایــن مســئله
کــه بیمــاری مزمــن مــی توانــد بــار مســئولیت خانــواده فــرد ســالمند
را زیــاد کــرده و از نظــر مالــی هزینــه بــر باشــد لــذا انجــام مطالعاتــی
جهــت بررســی وضعیــت ســامت جســمی و روانــی آنهــا جهــت ارتقــاء
ســطح کیفیــت زندگــی ایــن دوره الزامــی اســت .بررســی هــای صــورت

گرفتــه در ایــران حاکــی از آن اســت کــه مطالعــات انجــام یافتــه در ایــن
خصــوص عمدتــا مربــوط بــه تاثیــر خصوصیــات دموگرافیــک از قبیــل
ســن ،جنــس  ،تاهــل ،ســواد و وضعیــت اقتصــادی بــر کیفیــت زندگــی
ســالمندان بــوده و نقــش ایــن متغیرهــا در ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت .همچنیــن تاثیــر آنهــا در ابعــاد و
زیرمقیاســهای کیفیــت زندگــی بــه تفکیــک بیــان نشــده اســت .هــدف
پژوهشــگران در ایــن مطالعــه بررســی تاثیــر بیماریهــای مزمــن و برخــی
اطالعــات دموگرافیــک بــر کیفیــت زندگــی ســالمندان شــهر اوز و
پرکــردن خألهــای اطالعاتــی موجــود در ایــن زمینــه مــی باشــد .اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـــﺎی
ﻣﻮﺛﺮبــر کیفیــت زندگــی ســالمندان ،راهکارهــای مناســب و کاربــردی در
ایــن زمینــه ارائــه دهــد.

روش کار
مطالعــه حاضــر بــه روش مقطعــی انجــام گرفــت .حداقــل حجــم نمونــه
مطالعــه بــا در نظــر گرفتــن مقــدار خطــای نــوع اول در ســطح ،0.05
و شــیوع گــزارش شــده از بیماریهــای مزمــن در ســالمندان بــه میــزان
 92.2درصــد ( )9و خطــای بــرآورد بــه میــزان  0.1مقــدار شــیوع،
بــا اســتفاده از فرمــول بــرآورد انــدازه یــک نســبت 136 ،نفــر بــرآورد
گردیــد.
در نهایــت بــه منظــور افزایــش قــدرت مطالعــه  203نفــر از ســالمندان
بــاالی  60ســال شــهر اوز بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری چنــد
مرحلــه ای وارد مطالعــه شــدند .بــه منظــور ایجــاد بیشــترین تغییــر
پذیــری ( )variationدر نمونــه هــای مــورد مطالعــه ،ابتــدا محلــه
هــای مختلــف شــهر شناســایی شــده و ســپس از هــر منطقــه بــا
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مراجعــه پرسشــگران بــه درب منــازل ،خانوارهایــی کــه ســالمند بــاالی
 60ســال داشــتند انتخــاب مــی شــدند .قبــل از انجــام پرسشــگری
اهــداف مطالعــه بصــورت شــفاف بــه شــرکت کننــدگان در مطالعــه در مطالعــه حاضــر  203ســالمند ســاکن اوز در مطالعــه شــرکت
شــرح داده مــی شــد و تنهــا از افــرادی کــه رضایــت شــفاهی به شــرکت کردنــد .میانگیــن (انحــراف معیــار) ســنی ســالمندان مــورد مطالعــه
 66.89±8.28بــود .نزدیــک بــه نیمــی از ســالمندان مــورد مطالعــه
در مطالعــه مــی دادنــد مصاحبــه انجــام مــی گرفــت.
داده هــا از طریــق یــک پرسشــنامه دو قســمتی و بوســیله مصاحبــه متاهــل و مابقــی مجــرد یــا همســر فــوت کــرده بودنــد .همچنیــن
جمــع آوری گردیــد .قســمت اول پرسشــنامه شــامل ســواالتی در مــورد نزدیــک بــه یــک ســوم ســالمندان بیســواد بــوده و تنهــا ده درصــد
مشــخصات دموگرافیــک افــراد و همچنیــن ســوال در مــورد ســابقه از آنهــا دارای ســواد دیپلــم و باالتــر بــوده انــد .اطالعــات توصیفــی
ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن بــود .منظــور از ابتــا بــه بیمــاری هــای متغیرهــای مــورد بررســی در مطالعــه در جــدول  1آورده شــده اســت.

نتایج

مزمــن در مطالعــه حاضــر ابتــا بــه هــر یــک از بیماریهــای دردهــای
مفصلــی ،پرفشــاری خــون ،چربــی خــون بــاال ،کمــردرد ،پوکــی
اســتخوان ،بیمــاری قلبــی عروقــی ،دیابــت نــوع  ،2افســردگی ،بیماریهــا
و اختــاالت گوارشــی ،بیماریهــای مزمــن تنفســی ،ســکته قلبــی،
ســرطان مــی باشــد.

نتایــج نشــان داد کــه  167نفــر ( ۸۲.۲۶درصــد) از ســالمندان
مــورد مطالعــه حداقــل بــه یــک بیمــاری مزمــن مبتــا مــی باشــند
و  36نفــر ( ۱۷.74درصــد) نیــز بــه بیمــاری مزمــن مبتــا نبودنــد.
متغیرهــای جنــس ،ســن و ســطح ســواد ارتبــاط معنــی داری بــا ابتــا
بــه بیماریهــای مزمــن داشــتند ( ،)p<0.05بطوریکــه شــیوع بیمــاری
مزمــن در زنــان بیشــتر از مــردان و در ســالمندان متعلــق بــه گــروه 75
ســال و باالتــر بیشــتر از گــروه  60تــا  74ســال بــود .همچنیــن درصــد
ابتــا بــه بیمــاری مزمــن در ســالمندانی کــه ســطح ســواد باالتــری
داشــتند کاهــش چشــمگیری داشــت .در حالیکــه بیــن وضعیــت تاهــل
و وابســتگی مالــی ســالمندان بــا ابتــا بــه بیمــاری مزمــن ارتبــاط
معنــی داری مشــاهده نگردیــد ( .)p>0.05شــیوع بیماریهــای مزمــن
بــه تفکیــک متغیرهــای مــورد بررســی در جــدول  2گــزارش شــده
اســت.

معیــار بــرای متغیرهــای کمــی و فراوانــی و درصــد بــرای متغیرهــای
کیفــی ارائــه شــد .تحلیــل آمــاری داده هــا نیــز بــا توجــه بــه ماهیــت
متغیرهــای مســتقل بــا اســتفاده از آزمونهــای تــی مســتقل و مجــذور
کای انجــام گرفــت.

در بررســی ارتبــاط بیــن جنــس و کیفیــت زندگــی مشــخص گردیــد
کــه میانگیــن نمــره کیفیــت زندگــی در حیطــه هــای عملکــرد فیزیکی
و محدودیــت ایفــای نقــش متاثــر از مشــکالت جســمانی بطــور معنــی
داری در مــردان باالتــر بــوده ( )P<0.05و در ســایر حیطــه هــا تفاوت
معنــی داری بیــن زنــان و مــردان وجــود نداشــت .در بررســی ارتبــاط
ســن بــا کیفیــت زندگــی مشــخص گردیــد کــه ســالمندان متعلــق بــه
گــروه ســنی  60تــا  74ســال در حیطــه عملکــرد فیزیکــی میانگیــن
نمــره باالتــری نســبت بــه ســالمندان  75ســال و باالتــر داشــتند کــه
ایــن اختــاف از نظــر آمــاری معنــی دار بــود ( ،)p<0.05و در ســایر

قســمت دوم پرسشــنامه مربــوط بــه ارزیابــی کیفیــت زندگــی
ســالمندان بــود کــه بــه ایــن منظــور از پرسشــنامه اســتاندارد کیفیــت
زندگــی ( )SF36اســتفاده گردیــد .ایــن پرسشــنامه شــامل هشــت
حیطــه عملكــرد جســمانی ،محدودیــت ایفــای نقــش متاثــر از مشــكالت
جســمانی ،ســامت عمومــی ،درد جســمی ،شــادابی و نشــاط ،عملكــرد
اجتماعــی ،ایفــای نقــش متاثــر از مشــكالت عاطفــی ،ســامت روانــی
میباشــد کــه  4حیطــه اول مربــوط بــه بعــد ســامت جســمی و حیطــه

هــای بعــدی مربــوط بــه بعــد ســامت روانــی مــی باشــند .ارزش گذاری
ســواالت هــر حیطــه بــا تبدیــل مجمــوع نمــرات آن حیطــه بــه حداقــل از نظــر کیفیــت زندگــی در ســالمندان مــورد مطالعــه ،باالتریــن و
امتیــاز صفــر و حداکثــر امتیــاز صــد انجــام گرفــت .در تمامــی حیطــه کمتریــن میانگیــن نمــره کیفیــت زندگــی در زیــر مقیــاس ســامت
هــا نمــره امتیــاز صفــر بیانگــر پاییــن تریــن ســطح کیفیــت زندگــی و جســمی بــه ترتیــب مربــوط بــه حیطــه هــای ســامت جســمانی و درد
نمــره  100نشــان دهنــده باالتریــن ســطح کیفیــت زندگــی در حیطــه جســمانی بــود .همچنیــن در زیــر مقیــاس ســامت روانــی ،باالتریــن و
مربوطــه مــی باشــد .در مطالعــات قبلــی نســخه فارســی پرسشــنامه کمتریــن میانگیــن نمــره بــه ترتیــب مربــوط بــه حیطــه هــای شــادابی
 ،SF36هنجاریابــی شــده و روایــی و پایایــی آن نیــز در ســطح مطلوبی و نشــاط و عملکــرد اجتماعــی بــود .بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر،
میانگیــن نمــره در تمامــی حیطــه هــای  8گانــه کیفیــت زندگــی در
گــزارش شــده اســت(.)12
پــس از جمــع آوری اطالعــات ،داده هــا وارد نــرم افــزار  SPSSنســخه ســالمندان ســالم باالتــر از ســالمندان مبتــا بــه بیمــاری هــای مزمــن
 18شــد و آمــار توصیفــی بــا اســتفاده از شــاخصهای میانگیــن و انحــراف بــود کــه ایــن تفــاوت در تمامــی حیطه هــا معنــی دار بــود (.)p<0.05
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حیطــه هــا تفــاوت بیــن دو گــروه معنــی دار نبــود .از نظــر وضعیــت
تاهــل ،ســالمندانی کــه متاهــل بــوده و همســر آنهــا در قیــد حیــات
بــود در تمــام حیطــه هــای مربــوط بــه زیــر مقیــاس ســامت روانــی
(شــادابی و نشــاط ،ایفــای نقــش عاطفــی ،عملکــرد اجتماعــی و ســامت
روانــی) نمــره کیفیــت زندگــی باالتــری نســبت بــه ســالمندان مجــرد
و یــا همســر فــوت کــرده داشــتند کــه ایــن اختــاف هــا از نظــر
آمــاری معنــی دار بــود ( ،)p<0.05در حالیکــه در حیطــه هــای دیگــر
اختــاف معنــی داری بیــن و گــروه وجــود نداشــت .نمــره کیفیــت
زندگــی ســالمندانی کــه از نظــر مالــی وابســته بودنــد در تمامــی ابعــاد
 8گانــه کیفیــت زندگــی بطــور معنــی داری کمتــر از ســالمندانی بــود
کــه اســتقالل مالــی داشــتند ( .)p<0.05عــاوه بــر ایــن ســطح ســواد
بــا تمامــی حیطــه هــای کیفیــت زندگــی بــه اســتثنای حیطــه درد
جســمانی و شــادابی و نشــاط ارتبــاط معنــی داری نشــان داد ،بطوریکــه
افــراد دارای ســواد دیپلــم و باالتــر بیشــترین میانگیــن نمــره و افــراد
بیســواد کمتریــن نمــره کیفیــت زندگــی را در ایــن حیطــه هــا داشــتند
(.)p<0.05

بحث
مطابــق یافتــه هــای پژوهــش حاضــر ،درصــد قابــل توجهــی از
ســالمندان ،حداقــل بــه یکــی از بیمــاری هــای مزمــن نامبــرده شــده ،
مبتــا بودنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن میــزان باالتــر از میــزان
شــیوع بیماریهــای مزمــن در ایــاالت متحــده امریــکا اســت(.)13
در مطالعــه ای کــه حبیبــی و همــکاران بــر شــیوع بیماریهــای مزمــن
ســالمندان غــرب تهــران انجــام داده اند،نیــز  ۸۶.8درصــد از نمونــه هــا
حداقــل از یــك بیمــاری مزمــن رنــج مــی بردنــد(.)14
درمــورد ارتبــاط شــیوع بیمــاری مزمــن بــا جنســیت یافتــه هــا نشــان
مــی دهــد کــه ارتباطــی معنــی دار بیــن آنهــا وجــود دارد .ایــن نتایــج
بیانگــر آن اســت کــه ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن در زنــان بیشــتر
از مــردان اســت و ایــن مســئله مــی توانــد ناشــی از برخــی عــوارض
پیــری در زنــان باشــد .ازجملــه پیامدهــای ســالخوردگی در زنــان
میتــوان بــه یائســگی اشــاره کــرد کــه عوارضــی چــون ،بیمــاری قلبــی
عروقــی ،پوکــی اســتخوان ،بــی اختیــاری یــا عــدم کنتــرل ادرار را
در پــی دارد  .تــا ایــن اواخــر پژوهشــگران بــر ایــن بــاور بودنــد کــه
تغییــرات جســمانی کــه در موقــع یائســگی در زنــان بــروز مــی دهــد
علــت اصلــی ایجــاد پســیکوز پیــری اســت( .)15لــذا در ایــن مطالعــه

بیماریهــای مزمــن نیــز افزایــش مــی یابــد(.)16
همچنیــن درصــد ابتــا بــه بیمــاری مزمــن در ســالمندانی کــه ســطح
ســواد باالتــری داشــتند بطــور معنــی داری کمتــر از افــراد بــا تحصیالت
کــم بــوده اســت .موسســه قلــب انگلســتان و مجلــه مغــز رفتــار ایمنــی
ایــن كشــور در یــك بررســی آمــاری بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه افــراد
م ســواد بــه دلیــل اســتفاده نكــردن بهینــه از ســلولهای مغــزی و
كـ 
ارتباطــات دیانآی ،ســلولهای بدنشــان ســریعتر از همســاالن خــود
بــه پیــری زودرس دچــار میشــوند ،ایــن در حالیســت كــه افــرادی بــا
تحصیــات دانشــگاهی ،دیرتــر بــه كهولــت ســن دچــار میشــوند(.)17
همچنیــن افــرادی كــه از لحــاظ دانایــی در وضعیــت پایینتــری قــرار
دارنــد بــه دلیــل اســتعمال دخانیــات ،ورزش نكــردن و رعایــت نكــردن
رژیمهــای غذایــی متناســب بــا وضعیــت سالمتشــان ،زندگــی خــود را
نابــود میكننــد و بــه ورطــه تباهــی میكشــانند.
در بررســی تاثیــر متغیــر وضعیــت تاهــل ،نتایــج یافتــه هــا نشــان داد
کــه بیــن ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن و وضعیــت تاهــل رابطــه معنــی
داری وجــود نــدارد و فراوانــی نســبی ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن در
افــراد متاهــل و افــراد همســرفوت کــرده و یــا مجــرد بســیار بــه هــم
نزدیــک اســت .در حالیکــه در مطالعاتــی کــه در شــهرهای بزرگــی
چــون تهــران و اراک صــورت گرفــت بیــن تاهــل وابتــا بــه بیماریهــای
مزمــن ارتبــاط معنــی داری دیــده شــده اســت و فــرد متاهــل از ســطح
ســامت جســمانی باالتــری برخــوردار مــی باشــد)(9و) .(18مــی تــوان
چنیــن نتیجــه گرفــت کــه در شــهر هــای کوچــک همچــون شــهر اوز
بــه دلیــل ســبک زندگــی اجتماعــی ،مراقبــت از فــرد ســالمندی کــه
همســر خــود را ازدســت داده بــه عهــده فرزنــدان مــی باشــد ایــن در
حالــی اســت کــه در شــهرهای بــزرگ بدلیــل الزامــات زندگــی شــهری
و گرفتاریهــای موجــود ســالمندی کــه همســر خویــش را از دســت مــی
دهــد عمدتــا بــه ســرای ســالمندان منتقــل مــی شــود و یــا ادامــه
زندگــی اش را بــه تنهایــی در منــزل ســپری مــی کنــد .

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و کنــار فرزنــدان خویــش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ
از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺑﻴــــﺸﺘﺮی ﻧــــﺴﺒﺖ ﺑــــﻪ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان
آسایشــگاه هــا ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺰل ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮدی
ﺑﻬﺘـﺮی را از ﻧﻈــــﺮ اﺣــــﺴﺎس ذهنــی و ﺗﻌــــﺪاد ﻣــــﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟــــﻮد
در اﻧﺠــــﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هــای روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳـﺎﻛﻦ
در ﺳـﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ
واز ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ
بــاال بــودن شــیوع بیمــاری هــای مزمــن نــزد زنــان نســبت بــه مــردان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ در منــزل ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ کمتــری دارﻧﺪ(.)19
شــاید بعلــت یائســگی بــوده اســت.
ایــن مســئله باعــث میشــود کــه ســالمندان حتــی در عــدم حضــور
در ایــن مطالعــه شــیوع بیماریهــای مزمــن در ســالمندان متعلــق بــه همســر بــه واســطه مراقبــت و حمایتهــای فرزندانشــان ،از زندگــی
گــروه ســنی  75ســال و باالتــر بیشــتر از گــروه  60تــا  74ســال بــود خوبــی برخــوردار باشــند و بــه بیماریهــای کمتــری مبتــا گردنــد.
 .Haomiaoمعتقداســت کــه بــا افزایــش ســن میــزان ابتــا بــه در ایــن مطالعــه بیــن وضعیــت اقتصــادی و ابتــا بــه بیماریهــای
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دوره  ،18شامره  ،61زمستان 35-42 1394
مزمــن رابطــه معنــی داری پیــدا نشــد کــه ایــن مســئله شــاید بدلیــل
حمایــت مالــی خانــواده و بســتگان فــرد ســالمند باشــد .هــم چنیــن
بیــن ارتباطــات اجتماعــی موجــود میــان روســتائیان و اهالــی شــهرهای
کوچــک بــا ســاکنین شــهرهای بــزرگ تفــاوت وجــود دارد ،تمــاس هــا و
ارتباطــات مــردم روســتا از نــوع تماســهای رودرو و خودمانــی و ...اســت.
ایــن مســئله باعــث میگــردد کــه در ایــن اماکــن افــراد از مشــکالت
بهداشــتی  ،دارویــی و مالــی ســالمندان مســتضعف آگاه شــوند و جهــت
رفــع آن کوشــا باشــند.
در بررســی ارتبــاط بیــن ابتــا بــه بیمــاری هــای مزمــن و کیفیــت
زندگــی ،ارتباطــی معنــی داری دیــده شــد بــه گونــه ای کــه افــراد
مبتــا بــه بیمــاری هــای مزمــن ،کیفیــت زندگــی پاییــن تــری نســبت
بــه ســالمندان ســالم داشــتند و ایــن یافتــه بــا یافتــه هــای مطالعــات
دیگــر همخوانــی دارد(6و7و.)9
همــان طــور کــه گفتــه شــد کیفیــت زندگــی داری دوبعــد جســمانی
و روانــی اســت .و هــر بعــد دارای چهــار حیطــه اســت .در اینجــا قصــد
داریــم نقــش فاکتورهــای دموگرافیــک ســالمندان مبتــا بــه بیماریهــای

مزمــن را بــر حیطــه هــای کیفیــت زندگــی مــورد بحــث و بررســی قــرار
دهیــم.

باشــد( )22کــه میتوانــد یافتــه مذکــور را توجیــه کند.ایــن یافتــه بــا
نتایــج مطالعــه  Bowlingو همــکاران نیــز همخوانــی دارد(.)23
از نظــر وضعیــت تاهــل ،ســالمندانی کــه متاهــل بــوده و همســر آنهــا
در قیــد حیــات بــود در تمــام حیطــه هــای مربــوط بــه بعــد ســامت
روانــی نمــره کیفیــت زندگــی باالتــری نســبت بــه ســالمندان مجــرد و
یــا همســر فــوت کــرده داشــتند در حالیکــه در بعــد جســمانی اختــاف
معنــی داری بیــن دو گــروه وجــود نداشــت .برطبــق تحقیقــی کــه دکتــر
رابــرت بــی واالس در امریــکا انجــام داد،از دســت دادن همســر کــه بــه
تازگــی اتفــاق افتــاده اســت ،خطــر مهمــی بــرای ابتــا بــه افســردگی و
مشــکالت روانــی در بیمــاران ســالمند محســوب مــی شــود(.)24
نمــره کیفیــت زندگــی ســالمندانی کــه از نظــر مالــی وابســته بودنــد
در تمامــی ابعــاد  8گانــه کیفیــت زندگــی بطــور معنــی داری کمتــر از
ســالمندانی بــود کــه اســتقالل مالــی داشــتند .مطالعــات دیگــر بیانگــر
آن اســت کــه ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ مــی
باشــند و در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻘﯿﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری هــا ﺑﯿﺸﺘﺮ اســت و ایــن
مســئله باعــث کاهــش ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد(.)6

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی بیماریهــای مزمــن و پاییــن بــودن ســطح
کیفیــت زندگــی ســالمندان شــهر اوز  ،تدویــن و اجــرای برنامــه هــای
مراقبتــی و بهداشــتی در ایــن شــهر الزامــی مــی باشــد .تجهیــز
بیمارســتان هــای ایــن شــهر بــه منظــور ارائــه خدمــات درمانــی بهتــر
یــک اصــل مهــم بــه شــمار مــی آیــد .برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی
جهــت آشــنایی بــا پیامدهــای پیــری و ارائــه راهکارهایــی جهــت غلبــه
بــر ایــن مشــکالت  ،ارائــه کالس هــای مشــاوره و احــداث مکانهــای
تفریحــی ویــژه ســالمندان میتوانــد کمــک شــایانی بــه ارتقــاء بعــد
جســمی و روانــی کیفیــت زندگــی ســالمندان ایــن منطقــه نمایــد.

درمــورد ارتبــاط کیفیــت زندگــی بــا متغیــر جنســیت نتایــج نشــان
دهنــده آن اســت کــه در حیطــه هــای عملکــرد فیزیکــی و محدودیــت
ایفــای نقــش متاثــر از مشــکالت جســمانی بیــن جنســیت وکیفیــت
زندگــی ارتبــاط معنــی داری وجــود دارد و مــردان از زندگــی بهتــری
نســبت بــه زنــان بهــره مندنــد .بــا فرارســیدن دوران پیــری در دو
جنــس ســوء تغذیــه بــه علــت ناتوانــی در بلــع برخــی مــواد غذایــی
همچــون غذاهــای پروتئینــی و همچنیــن کاهــش قــدرت جــذب مــواد
در دســتگاه گــوارش ایجــاد مــی شــود بیتوجهــی بــه نــوع تغذیــه در
دوران ســالمندی موجــب کاهــش تــوده عضالنــی مــی گــردد و کاهــش
تــوان بدنــی مــی گــردد( .)20امــا ایــن مشــکل در زنــان بیشــتر از
منابع
ص از بــدن
مــردان تظاهــر مــی یابــد زیــرا بــدن مــرد بهطــور مشــخ 
ن عضالنیتــر اســت ،بــ ه گونــهای کــ ه عضــات یــ 
ز
ک مــرد بالــغ 1. Assessment of the correlation between lifestyle and 40
ت بدن ـ 
درصــد بیشــتر از زن  ،و قــدر 
ی ی ـک مــرد ب ـ ه طــور متوس ـط quality of sleep in elderly who referred to retirement 2
ت ســبب میشــود کـه Holistic Nursing and Midwifery.center in RASHT, .
ن همسـن اوســت  .ایـن تفــاو 
ی یـک ز 
برابــر نیــرو 
[2007;17(2):15-22 .]in Persian
ن باشــند()21
ی و جســمانی ماهرتــر از زنــا 
ی بدن ـ 
ن در تواناییهــا 
مــردا 
در بررســی ارتبــاط ســن بــا کیفیــت زندگــی مشــخص گردیــد کــه
ســالمندان متعلــق بــه گــروه ســنی  60تــا  74ســال در حیطــه عملکــرد
فیزیکــی میانگیــن نمــره باالتــری نســبت بــه ســالمندان  75ســال و
باالتــر داشــتند کــه ایــن اختــاف از نظــر آمــاری معنــی دار بــود .ســوء
تغذیــه  ،آلزایمــر ،مشــکالت عضالنــی ،پوکــی اســتخوان ،فشــار خــون،
چربــی و قنــد خــون بــاال  ،خســتگی ،ضعــف و کاهــش تحــرک بدنــی
و صدهــا بیمــاری دیگــر از پیامدهــای افزایــش ســن و پیــری مــی
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The study of prevalence of chronic diseases and its association with quality of life
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Abstract
Introduction: Aging is one of the critical stages of life and in the near future, a large percentage of Iran’s population
will be elderly. This period of life is often associated with increased risk of chronic diseases. The aim of this study was
to investigate the prevalence of chronic diseases and their impact on quality of life.
Material and Methods: A cross-sectional study was conducted on 203 elderly people in Ewaz by multi-stage sampling
in 2014. The history of chronic diseases interviews were collected through a check list and face to face interview. Quality of life assessment was carry out using SF-36 questionnaire. Statistical analysis was done using independent sample
t-test and chi-square test in SPSS software version 18.
Results: The results showed that 167 (82.26 %) of the elderly have at least one chronic disease and quality of life for
people with chronic diseases in all domains was significantly lower than in healthy individuals (p<0.05).
Conclusion: Our findings suggest a high prevalence of chronic diseases in elderly people and its negative impact on
their quality of life. Therefore, it is necessary to focus more on elderly people and provide strategies to improve their
quality of life.
key words: Elderly, chronic diseases, quality of life

nnj.mums.ac.ir

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

42

صفح ـ ـ ـ ـ ـ ــه

