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چکیده
زمینه و هدف:

امروزه افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری باعث افزایش جمعیّت سالمندان سراسر جهان گردیده است .در دوران

سالمندی فرد با بیماری های مزمن متعدّدی از جمله پرفشاری خون روبه رو است .این بیماری مهم ترین مسأله بهداشت عمومی در کشورهای
مختلف جهان است .با توجّه به این که چالش قرن جدید ،زندگی با کیفیّتی برتر است ،درنتیجه باید کیفیّت زندگی سالمندان بررسی شده تا
تصمیم گیری های مناسب بر اساس نتایج به دست آمده اتخاذ گردد .هدف این پژوهش بررسی کیفیّت زندگی سالمندان مبتال به پرفشاری خون
است.

مواد وروش ها:

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که کیفیّت زندگی  06سالمند مبتال به پرفشاری خون مراجعه کننده به

مراکز بهداشتی درمانی مشهد که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند را در سال  4333با استفاده از پرسشنامه استاندارد  SF-36مورد بررسی
قرار داد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  41استفاده شده است.

یافته ها:

میانگین سنّی سالمندان  00/81±4/64بود .در بررسی کیفیّت زندگی با متغیّرهای دموگرافیک ،و بین کیفیّت زندگی سالمندان مرد و

زن رابطه آماری معنی داری یافت نشد(  .)p<6/60کیفیّت زندگی سالمندان مورد مطالعه در حدّ متوسّط  06/43±40/0بود.

نتیجه گیری:

از آن جا که کیفیّت زندگی در این دوران می تواند به راحتی مورد تهدید قرار گیرد ،در نظر داشتن عوامل زمینه ای مؤثّر بر

کیفیّت زندگی سالمندان از اهمیّت بالقوه ای برخوردار است .بنابراین ،توصیه می گردد برنامه ریزی مناسب برای افزایش سطح کیفی سالمت
سالمندان صورت گیرد.

واژه های کلیدی :کیفیّت زندگی ،سالمند ،پرفشاری خون.

باروری باعث افزایش سالمندان در سراسر جهان گردیده

مقدمه
امروزه افزایش امید به زندگی و کاهش میزان
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بررسی کیفیّت زندگی سالمندان مبتال به پرفشاری خون

ترین چالش های بهداشت عمومی در سال های کنونی

سال  1320حدود  % 8/2از جمعیّت ایران را افراد باالی

تبدیل شده است ( .)1همچنین سازمان بهداشت جهانی

 00سال تشکیل می دهد ( .)0پیش بینی می شود این رقم

( )WHOاعالم کرده است :سالمند شدن جمعیّت ،اوّلین

در سال  2000میالدی به  20میلیون و  323هزار نفر (

رویداد موفّقیّت آمیز برای توسعه بهداشتی ،اقتصادی و

معادل  20درصد کلّ جمعیّت ایران در سال مذکور)

اجتماعی است .سالمندی جمعیّت یکی از افتخارات

خواهد رسید (.)7

بشری و همچنین یکی از بزرگ ترین چالش های بشر

از طرفی با افزایش سن احتمال ابتالی سالمندان

است .در تمامی کشورهای توسعه یافته برنامه ریزی و

به بیماری های مزمن به طور معنی داری افزایش می یابد.

تصمیم گیری و کمک به مقوله سالمندی برای حفظ

به طوری که مطالعات اخیر نشان می دهد که %80

سالمت و توجّه به نیازها و فعّالیّت های آن ها ،یک

سالمندان حدّاقل به یک بیماری مزمن مبتال بوده که آن ها

ضرورت اجتماعی است نه یک تحمّل .پیر شدن جمعیّت

را بیش از سایرین در معرض خطر ناتوانی و مرگ قرار

نتیجه توسعه می باشد؛ ولی ،اگر برای مواجهه با آن ،در

می دهد .تقریباً  40درصد سالمندان ،برخی از محدودیّت

جهان توسعه یافته آماده نباشیم عوارض و پیامدهای منفی

های مربوط به بیماری های مزمن را تجربه می کنند(.)8

بسیاری خواهد داشت و فاجعه و طاعون قرن نامیده

مسن شدن جمعیّت باعث افزایش مسائل و مشکالت

خواهد شد(.)2

حمایتی ،اجتماعی ،توانبخشی و به خصوص مسائل و

در واقع کاهش میزان مرگ و میر ،ارتقای سطح

مشکالت بهداشتی درمانی می شود به گونه ای که طبق

سالمت جامعه و پیشرفت های چشمگیر در علوم پزشکی

گزارش سازمان بهداشت جهانی میزان استفاده سالمندان از

و بهداشتی ،امید به زندگی را در جهان افزایش داده

خدمات بهداشتی در مقلیسه با کلّ جمعیّت از درصد

است()3؛ به طوری که سازمان ملل در سال  2002تعداد

باالتری برخوردار می باشد ( .)2در ایران نیز میزان تقاضا

کلّ سالمندان جهان را تقریباً  737میلیون  ،عنوان کرده

برای خدمات درمانی در سالمندان ،بیش از سه برابر

است .پیش بینی می شود این تعداد در سال  2000به 2

جمعیّت غیر سالمند گزارش شده است( .)10به این

بیلیون نفر خواهد رسید .دو سوم این جمعیّت در

ترتیب بدیهی است که با مسن شدن جمعیّت ،اولو ّیت

کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند نمود .با وجود

موضوعات سالمتی جامعه نیز تغییر می کند .مشکالت

رشد فزآینده این جمعیت ،تحلیلگران پیش بینی می کنند

مرتبط با افزایش سنّ اهمیّت بیشتری در سیستم سالمت

که تا سال  2020جمعیّت سالمندان به خصوص در

پیدا می کنند که از جمله این مشکالت ،می توان به

کشورهای در حال توسعه  300درصد افزایش پیدا خواهد

افزایش بیماری های مزمن در سالمندی اشاره کرد .در

کرد (.)4

حال حاضر افزایش بار بیماری های مزمن مخصوصاً در

افزایش جمعیّت سالمند مختص کشورهای

کشورهای در حال توسعه تهدید جدی در حوزه سالمت

پیشرفته نیست؛ بلکه ،پدیده ای است که کشورهای توسعه

به شمار می رود( )11از جمله بیماری های مزمن مهم و

یافته و در حال توسعه هر دو با آن مواجه اند .در کشور

شایع سالمندی می توان به پرفشاری خون اشاره کرد.

ایران نیز بررسی ها و شاخص های آماری حکایت از

بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت%33 ،

رشد پرشتاب جمعیّت سالمند دارد .افزایش ساالنه

بزرگساالن به پرفشاری خون مبتال هستند .به عبارتی دیگر

جمعیّت ایران  %1/7است .این رشد ،برای جمعیّت باالی

یک نفر از هر  3نفر بزرگسال دنیا پرفشاری خون دارند.

 00سال  %2/0تخمین زده شده است ( .)0طبق سرشماری

البتّه ،این میزان با باال رفتن سن افزایش می یابد .در

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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امامی مقدم و همکاران

مجموع در گروه سنّی  20-30سال ،یک نفر از هر  10نفر

زندگی فرد تأثیّر منفی بگذارد(.)17نتایج مطالعه ارسالنتس

و در گروه سنّی  00سال به باال 0 ،نفر از هر  10نفر

و همکاران در سال  2008نشان داد بین فشار خون و

پرفشاری خون دارند .گزارش ها حاکی از آن است که تا

کیفیّت زندگی رابطه منفی وجود دارد .بنابراین ،وی لزوم

سال  2010حدود  1/2میلیارد نفر در دنیا پر فشاری خون

تغییر در سبک زندگی بیماران مبتال به فشار خون را به

داشته اند .پیش بینی می شود تا سال 2020م .شیوع

منظور ارتقای کیفیّت زندگی آنان مورد تأکید قرار داد

پرفشاری خون افزایش یابد و  1/00میلیارد نفر از جمعیّت

( .)18این در حالی است که زندگی با کیفیّتی برتر از

دنیا دچار پرفشاری خون باشند(.)12

چالش های محقّقان و پژوهشگران در قرن حاضر است.
پرفشاری خون

به عبارت دیگر کیفیّت زندگی هدف غایی در ارایه

بیماری های مزمن ،از جمله

مشکالت بالینی ،اجتماعی ،روانی فراوانی را به دنبال دارد.

خدمات مختلف اجتماعی و رفاهی به گروه های مختلف

این مشکالت به نوبه خود باعث محدودیّت فعّالیّت

سنّی از جمله سالمندان می باشد ( .)12سنجش کیفیّت

جسمانی و روانی افراد سالمند شده و کاهش کیفیّت

زندگی به بررسی وضعیّت سالمتی ،اثر بخشی مداخالت

زندگی را به دنبال خواهد داشت ( .)13نتایج یک

بهداشتی ،ارزیابی بیماری ها ،تخمین هزینه ها ،اثر بخشی

کارآزمایی بالینی نیز نشان داده است که اندازه گیری

سیاست های مراقبتی -بهداشتی در سالمندان و برنامه

کیفیّت زندگی در بیماری های مزمن ،می تواند راهنمای

ریزی در خصوص سالمت سالمندان کمک می کند(.)20

مفیدی برای ارتقای کیفیّت مراقبت های بهداشتی و

بررسی ها نشان داده اند که سالمتی با افزایش سن کاهش

درمانی محسوب شود( .)14نتایج تحقیقات نشان می دهد

می یابد .بنابراین ،کیفیّت زندگی دستاورد مراقبت های

که کیفیّت زندگی بیماران مبتال به پرفشاری خون اغلب

بهداشتی و میزان تأثیّر سالمتی بر زندگی فرد را ارزیابی

پایین تر از حدّ انتظار است ( .)10-10آهنگری و

می کند .از این رو می توان گفت که مراقبت های

همکارانش در مطالعه ای نشان دادند که کیفیّت زندگی در

بهداشتی ،تنها زمانی به عنوان مراقبت های شایسته ارزیابی

افراد مبتال به فشارخون نسبت به افراد سالم ،در سطح

می شوند که کیفیّت زندگی به خوبی کمیّت زندگی در

پایین تری قرار دارد .احتماالً به این علت است که

فرد زیر پوشش خدمات ،بهبود یافته باشد .بنابراین ،به

پرفشاری خون در افراد نه تنها موجبات کاهش ظرف ّیت

همان اندازه که جمعیّت سالمند رشد می کند امید به

فیزیولوژیک و جسمی را فراهم می کند بلکه در ایجاد

زندگی نیز افزایش می یابد .از این رو باید سیاست های

عوارض به عنوان یک عامل خطر و ایجاد مشکالت

پیشگیرانه و درمانی برای حفظ سطح بهداشت سالمندان

روحی نقش مهمی دارد ( .)10سایر دالیل پایین تر بودن

افزایش یابد و عوامل زیان بار برای بهداشت و سالمت

کیفیّت زندگی در افراد مبتال به پرفشاری خون می تواند

آنان تشخیص داده شده و از میان برداشته شود(.)21

در این باشد که ابتال به پرفشاری خون موجب ایجاد

امروزه نیز بررسی کیفیّت زندگی ،بخش اساسی

محدودیّت های فراوان در رژیم غذایی ،تغییر در انجام

ارزیابی پزشکی به شمار می رود و از طرفی با افزایش

فعّالیّت های روزانه و فعّالیّت های ورزشی و تفریحی در

سالمندی و بروز بیماری های مزمن ،کنترل بیماری های

این بیماران می شود .در کنار این محدودیّت ها ،عدم

مزمن در مراقبت های پزشکی از اهمیّت

ویژه ای

درمان قطعی بیماری و لزوم رعایت رژیم غذایی به

برخوردار است .با توجّه به این که بهبودی در بیماری

صورت منظم و طوالنی باعث ایجاد فشارهای روانی

های مزمن غیر ممکن بوده و مرگ یک واقعه دور دست

زیادی بر بیمار می شود .این مساله می تواند بر کیفیّت

است؛ در این موقعیّت اهداف مراقبت درمانی ،مطلوب
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بررسی کیفیّت زندگی سالمندان مبتال به پرفشاری خون

نمودن کیفیّت زندگی این بیماران می باشد(.)22

اهمیّت خاصی برخوردار بوده و برای ارزیابی صحیح آن

آن چه که دانش امروزی به آن توجّه می کند تنها

باید به ابعاد فوق توجّه شود .بر اساس این تعاریف کیفیّت

طوالنی کردن دوران زندگی نیست ،بلکه باید توجّه داشت

زندگی ارتباط تنگاتنگی با وضعیّت جسمی ،روانی،

که دوران سالمندی در کمال آرامش و سالمت جسمی و

اعتقادات شخصی ،میزان خوداتکایی ،ارتباطات اجتماعی

روان سپری شود .بهبود کیفیّت زندگی سالمندان از جنبه

و محیط زیست دارد(.)20

های مهم درمانی به شمار می رود و تالش برای بهبود

با توجّه به نتایج پژوهش های قبلی در باره پایین

به یک مسأله جهانی تبدیل شده

بودن کیفیّت زندگی سالمندان پژوهشگران بر آن شدند

کیفیّت زندگی
است(.)23

مفهوم کیفیّت زندگی در جانعه سالمندی از

که کیفیّت زندگی سالمندان مبتال به پرفشاری خون را
مورد بررسی قرار دهند.

اهمیّت بیشتری برخوردار است ،چنان که در دومین
گردهمایی ملل متّحد و سازمان بهداشت جهانی که با
موضوع سالمندی در سال  2002انجام شد ،هدف از
سالمندی پویا ،افزایش طول عمر توأم با سالمتی و ارتقای
کیفیّت زندگی برای تمام سالمندان اعالم شده است .توجّه
به کیفیّت زندگی در سالمندان امر مهمّی است که عمدتاً
مورد غفلت قرار می گیرد .کیفیّت زندگی مجموعه ای از
رفاه جسمی ،روانی و اجتماعی است که به وسیله شخص
و یا گروهی از افراد درک می شود و شادی ،رضایت و
افتخار ،سالمتی ،موفّق ّیت های اقتصادی یا فرصت های
آموزشی و خالقیت را شامل می شود(.)24
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOکیفیّت زندگی را
بهزیستی در حوزه های اجتماعی ،روانی و فیزیکی می
داند و آن را چنین تعریف می کند " :کیفیّت زندگی
ادراک فرد از موقعیّت زندگی خود در چارچوب نظام
های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می کند و
با اهداف ،معیارها و دغدغه های او رابطه دارد .این امر
بسیار گسترده است و به شکلی پیچیده تحت تأثیّر سالمت
فیزیکی ،حالت روانی ،میزان استقالل و روابط او با جنبه
های مهم محیط وی قرار دارد( .)20فاسیو )2002( fassini
در تعریف خود اظهار می دارد :امروزه کیفیّت زندگی یک
شاخص اساسی محسوب می شود و از آن جا که کیفیّت
زندگی ابعاد متعدّدی مانند جنبه های فیزیولوژیک،
عملکرد و وجود فرد را در برمی گیرد؛ توجّه به آن از

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی-
تحلیلی است که کیفیّت زندگی سالمندان مبتال به
پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
مشهد را در سال  1323با استفاده از پرسشنامه کیفیّت
زندگی  SF-36مورد بررسی قرار داده است .جامعه آماری
این پژوهش را کلیّه افراد باالی  00سال ساکن شهر مشهد
که دارای سابقه ابتال به پرفشاری خون و دارای پرونده
بهداشتی بودند ،تشکیل دادند .با توجّه به گستردگی جامعه
مورد مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد.
بدین ترتیب که از بین مراکز بهداشت مشهد ،3 ،1،2مرکز
ثامن و مشهد  0به صورت تصادفی  1مرکز بهداشت(
مشهد  )3انتخاب شد .سپس نمونه مورد نظر از آن با
توجّه به معیارهای ورود انتخاب شدند .معیارهای ورود
به مطالعه این موارد را شامل می شد  :تمایل به شرکت در
مطالعه ،سن  00سال و باالتر از آن ،تکلّم به زبان فارسی،
عدم وجود اختالل بینایی در حدّ اختالل در فعّالیّت  ،عدم
وجود اختالل شنوایی در حدّ اختالل در فعّالیّت ،عدم ابتال
به اختالالت روانی ،عدم وجود بیماری های ناتوان کننده
مانند سرطان ،عدم ابتال به سوء مصرف مواد .معیارهای
خروج از پژوهش شامل عدم تمایل به ادامه همکاری،
ابتال به یک بیماری حاد و بستری در بیمارستان ،تجربه
بحران های اجتماعی و خانوادگی در زمان مطالعه و مرگ.
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در نهایت  00سالمند به عنوان نمونه پژوهش وارد مطالعه

 20سؤوال با نمره صفر تا صد دارد .در این قسمت نمره

شدند .قبل از اجرای پژوهش ،مجوزهای الزم جهت ورود

صفر نمایانگر بهترین حالت ممکن برای فرد می باشد.

به جامعه مورد مطالعه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پس از جمع آوری داده ها از نرم افزار آماری

کسب گردید .سپس با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی

جهت تحلیل داده ها استفاده شد .همچنین از آزمون تی

منتخب ،اهداف مطالعه برای واحدهای پژوهش توضیح

مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه جهت بررسی رابطه

داده شد و در صورت موافقت آنان برای مشارکت،

متغیّرهای دموگرافیک کیفیّت زندگی استفاده گردید.

spss 18

پرسشنامه  SF-36برای آن ها تکمیل گردید .این پرسشنامه
یکی از شناخته شده ترین ابزارهای عمومی سنجش

یافته ها

کیفیّت زندگی است که تاکنون به زبان های بسیاری از

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که  37نفر از

جمله زبان فارسی ترجمه شده است .پرسشنامه فوق

واحدهای شرکت کننده در مطالعه زن ( )%01/7و  23نفر

توسّط سازمان بین المللی بررسی کیفیّت زندگی تهیه

( 38/3درصد) مرد بودند 1 .نفر از آن ها مجرّد (،)%1/7

شده است .این پرسشنامه شامل  30سؤوال در دو بعد

 20نفر متأهّل ( 08/3درصد) 4 ،نفر جدا شده (0/7

اصلی جسمی و روانی می باشد .در آن هشت قلمرو

درصد) و  20نفر ( )%33/3از آن ها همسرشان فوت شده

مرتبط با سالمت مورد سنجش قرار می گیرد .برای اوّلین

بودند .از نظر میزان تحصیالت نتایج تجزیه آماری نشان

بار در ایران منتظری و همکاران روایی و پایایی پرسشنامه

داد که  21/7درصد(  13نفر) دارای سواد خواندن و

 SF-36را مورد ارزیابی و تأیید قرار دادند.

نوشتن %40 ،از آن ها تحصیالت ابتدایی( 30 ، )24درصد

برای نمره گذاری  SF-36از یک مقیاس رتبه ای

( 18نفر) دارای سیکل و فقط  0نفر ( )%8/3دارای دیپلم و

استفاده می شود .این مقیاس در یک قسمت  11سؤوال با

باالتر بودند .حدّاقل و حدّاکثر سنّ واحدهای شرکت

نمر صفر تا صد دارد .نمره صفر نشانگر بدترین و نمره

کننده در پژوهش به ترتیب  00و  70سال بود .میانگین و

 100بهترین حالت ممکن برای فرد است .در قسمت دیگر

انحراف معیار سن آن ها  00/78±4/01سال بود .جدول 1

جدول  :1میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف کیفیّت زندگی
ابعاد کیفیّت زندگی

انحراف معیار±میانگین

مقدار p value

ایفای نقش

25/52±61/4

p>006

فیزیکی

41/16±52/5

p>006

درد بدن

21/20±61/5

p>006

درک کلّی از سالمت

46/8±56/8

p>006

عاطفی

58/55±51/5

p>006

20/52±8/2

p>006

سرزندگی و شادابی
روان

24/55±5/6

p>006

اجتماعی

26/56±62/5

p>006

کلّی

20/65±62/2

p>006

جدول  :2مقایسه کیفیّت زندگی کل بر حسب جنسیت
تعداد

انحراف معیار±میانگین

زن

56

48/50±62/6

مرد

55

20/05±62/6

نتیجه آزمون

p=0/52

F=6/51

جنسیّت
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جدول :3مقابسه میانگین و انحراف معیار کیفیّت زندگی و ابعاد آن بر حسب وضعیّت تحصیالت
تحصیالت

تعداد

انحراف معیار±میانگین

خواندن و نوشتن

65

55/86±65/6

ابتدایی

54

20/55±66/8

F=5/85

سیکل

68

25/65±65/6

p=0/25

دیپلم و باالتر

2

15/68±65/2

نتیجه آزمون

جدول :4مقایسه میانگین و انحراف معیار کیفیّت زندگی و ابعاد آن بر حسب ترکیب زندگی
ترکیب زندگی

تعداد

انحراف معیار±میانگین

نتیجه آزمون

تنها

50

48/80±65/1

F=0/41

با همسر

54

20/88±68/5

p=0/61

با فرزندان

1

45/64±66/8

با همسر و فرزندان

60

21/80±64/4

نشان می دهد کم ترین نمره مربوط به بعد عاطفی

یافته ها نشان داد که رابطه معنی داری بین کیفیّت زندگی

( )38/33±30/2و بیشترین نمره متعلق به بعد ایفای نقش

و جنس سالمندان وجود ندارد .این یافته با مطالعه ای که

( )02/20±10/4می باشد .کیفیّت زندگی کلّ واحدهای

توسّط سجادی و بیگلریان ( )1380همسو می باشد(.)28

پژوهش در حد ّمتوسّط ( )00/13±10/0است .نتایج

هر چند که میانگین کیفیّت زندگی مردان سالمند نسبت به

جدول نشان داد که کیفیّت زندگی زنان پایین تر از مردان

زنان سالمند باالتر بود .این یافته ها در مطالعه نجاتی و

است؛ ولی ،این میزان از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

همکاران(  )1387در کاشان ،آهنگری و همکاران ()1387

جدول  3نشان می دهد که تفاوت آماری معنی داری بین

در تهران نیز تأیید گردیده است) .)30،22که دلیل آن می

کیفیّت زندگی سالمندان مبتال به پرفشاری خون با میزان

تواند این باشد که زنان از سطح درک و آگاهی باالتری

تحصیالت وجود ندارد(  .)p=0/02نتایج حاکی از آن

نسبت به بیماری ها برخوردارند و به عالیم بیماری توجّه

است که سالمندانی که با همسر و فرزند خود زندگی می

بیشتری مبذول می دارند؛ لذا ،سطح سالمتی خود را

کنند از کیفیّت زندگی باالتری برخوردار هستند؛ هر چند

نامطلوبتر از مردان ارزیابی می کنند .به عالوه

تفاوت آماری معنی داری بین کیفیّت زندگی و ترکیب

محدودیّت زنان در فعّالیّت های فیزیکی خارج از منزل،

زندگی سالمندان وجود ندارد( .)p=0/70

حساسیّت بیشتر زنان در مواجهه با رویدادهای ناگوار در
زمینه تفاوت سطح کیفیّت زندگی زنان و مردان مؤثّر
دانسته اند (.)30،32

بحث
در مطالعه حاضر به بررسی کیفیّت زندگی

یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که

سالمندان مبتال به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز

بین کیفیّت زندگی با وضعیت تأهّل ارتباط آماری معنی

SF-36

داری وجود ندارد .اما در مطالعه مشابهی که لی و

پرداخته شد .یافته های پژوهش حاکی از این است که

همکاران ( )27در کشور کره انجام داده بودند ،کیفیّت

سالمندان مورد مطالعه از میانگین کیفیّت زندگی متوسّط

زندگی با وضعیت تأهّل و ترکیب زندگی ارتباط معنادار

ی برخوردارند .این یافته در تأیید نتایج مطالعات مشابه در

آماری نشان داد .وحدانی نیا و همکاران( )24نیز در

این زمینه می باشد(.)20

مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که میانگین امتیاز

بهداشتی درمانی مشهد با استفاده از ابزار استاندارد

در ارتباط با کیفیّت زندگی سالمندان و جنسیّت،

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کیفیّت زندگی در متأهّلین از دو گروه مجرد و مطلقه
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بیشتر است که با نتایج مطالعه حاضر همسو می باشد.

نتیجه گیری

همچنین ،مطالعات مختلف نشان داد که افراد

از آن جا که کیفیّت زندگی در دوران پیری می تواند به

متأهّل کیف ّیت زندگی بهتر و احساس تنهایی کم تری

راحتی مورد تهدید قرار گیرد ،در نظر داشتن عوامل زمینه

نسبت به زنان مطلقه و بیوه دارند .به طوری که در مطالعه

ای مؤثّر بر کیفیّت زندگی سالمندان از اهمیّت بالقوه ای

تاموپوآلو  Thomopoulouو همکاران ( )2010در یونان که

برخوردار است .بنابراین ،توصیه می گردد برنامه ریزی

با هدف بررسی تأثیّر احساس تنهایی بر سطح کیفیت

مناسب برای افزایش سطح کیفی سالمت سالمندان

زندگی در میان سالمندان انجام شد ،افراد متأهّل میانگین

صورت گیرد .در این راستا انجام برنامه های مراقبت از

کیفیّت زندگی باالتر و احساس تنهایی کم تری از

سالمتی برای سالمندان توصیه می گردد .همچنین آموزش

سالمندان همسر فوت شده و مطلقه داشتند( .)32در

های الزم به گروه های مسؤول در سالمت سالمندان و

مطالعه حاضر نیز سالمندان متأهّل نسبت به سایر سالمندان

جامعه برای توجّه بیشتر به کیفیّت زندگی زنان تأکید می

از سطح سالمت جسمی و روانی مطلوب تری برخوردار

گردد.

بودند و از آن جایی که تنهایی و انزوا به عنوان یک
معضل جدی برای سالمت و از مهم ترین عوامل بروز

تشکر و قدردانی

بیماری های مختلف در بین سالمندان شناخته می شود؛

نگارندگان این مقاله مراتب سپاس گزاری خود را

بنابراین ،توجّه به محیط های حمایتی و توانمندسازی

از کلیه سالمندان شرکت کننده در مطالعه ،همکاران مراکز

سالمندان به منظور ارتقای سطح سالمت جسمی ،روانی و

بهداشتی درمانی مشهد که بدون کمک های ارزنده ایشان

اجتماعی ،عاطفی ضروری است.

امکان اجرای این طرح میسر نبود ،اعالم می نمایند .

آلسنو و همکاران در یک پروژه مطالعاتی بین

همچنین بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

المللی به بررسی ارتباط کیفیّت زندگی با بیماری های

پزشکی مشهد به سبب حمایت مالی از این پژوهش

مزمن در  8کشور ایتالیا ،نروژ ،آمریکا ،ژاپن ،آلمان،

قدردانی می گردد  .این مقاله برگرفته شده از نتایج پایان

دانمارک ،فرانسه و هلند پرداختند .مطالعه آن ها نشان داد

نامه دوره کارشناسی ارشد

با شماره طرح 222230

که کیفیّت زندگی افراد مبتال به بیماری های مزمن بدتر از

مصوب سال  1323می باشد.

سایر افرادی است.)33(.
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Background & Objectives: Today increased life expectancy and
lower fertility rates have increased elderly population. Around the
world, old age people are faced with several chronic diseases
including hypertension which is the most important public health
problem in many countries. With ready to the challenges of the
new century, for having better life quality, we study the quality of
elderly people life to take the best decisions on basis of the
results obtained. The purpose of this study is evaluating the
quality of life in elderly patients with hypertension (hypertensive
elderly patients).
Materials & Methods: This study was a cross-sectional study of
life quality in 60 elderly patients with hypertension who referred to
health centers in Mashhad and they were eligible for the study in
1393, using a standard questionnaire SF-36 and data analyze
with statistical software SPSS 18.
Results: The mean age of the elderly persons was 66.78±4.01.
Demographic variables on quality of life and quality of life among
elderly men and women found a statistically significant
association (p>0.05). The life quality of elderly persons was
moderate (50.13±15.5).
Conclusion: Since the quality of life can easily be threatened at
this age level, it is significantly important to consider those
potential factors that may affect the quality of the life of the
elderly. Thus proper planning for increasing the health quality of
the elderly is highly advisable.
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