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 :چکیده

ترس از سقوط بعنوان یکی از عوامل بازدارنده فعالیتهای روزمره زندگی موجب ناتوانی و معلولیت  :زمینه و هدف

ش مرگ و شود، که نهایتا میتواند اختالالت جسمانی و فیزیولوژیکی و افزایمی بیماران قلبیبیشتر و وابستگی در 

راهکارهای پیشگیرانه و موثر کمک  بین ترس از سقوط به ارائه. شناخت عوامل پیشمیر را در پی داشته باشد

اند ولی تاکنون این موضوع در میان مطالعات به بررسی ترس از سقوط در بیماران مختلف پرداخته .شایانی میکند

 درترس از سقوط وضعیت  ی حاضر با هدف تعیینذا مطالعهلسالمندان با نارسایی قلبی بررسی نشده است. 

نارسایی قلبی مرکز قلب دانشگاه  بین آن در مراجعه کنندگان به درمانگاهامل پیشو عو نارسایی قلبی سالمندان با

 .صورت گرفت 1397علوم پزشکی تهران در سال 

 445ی پژوهش شامل هانمونه .باشد می تحلیلی-پژوهش حاضر، مطالعه مقطعی از نوع توصیفی :پژوهشروش 

نامه بودند که پس از اخذ رضایت  نارسایی قلبی مرکز قلب تهرانمراجعه کننده به درمانگاه نارسایی قلبی  سالمند

ی ها پرسشنامهری دادهابزار گردآو انتخاب و وارد مطالعه شدند. تصادفیگیری روش نمونهکتبی آگاهانه، به 

افسردگی ، فعالیت فیزیکی، فعالیت فیزیکی ابزاری، ترس از سقوط هایپرسشنامه و اطالعات جمعیت شناختی

 از آمار توصیفی STATA14افزار با استفاده از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده ها  .بودندو کیفیت خواب  دانسالمن

در  تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره، و آمار استنباطی شامل

 استفاده شد. )p<0.05(سطح معنی داری 

 دو هر در سنی متوسط که بودند مرد ٪67 و زن ٪33 نمونه نفر 445 تعداد ازنتایج نشان داد که  :هایافته

 ذکر را سقوط مورد یک حداقل یسابقهافراد  از( 237) ٪53 .بود( 93 حداکثر و 6٠حداقل)سال 75 جنس

نفر(  273) %61نفر(،  95)کم  %21در  تال به نارسایی قلبیدر سالمندان مبمیزان ترس از سقوط  .میکردند

-در میان تمام افراد شرکت سقوط از ترس همچنین میانگین زیاد گزارش شد.نفر(  77) %17و در  متوسط

 conf.int 95%) وST=0.27 )) ترس از سقوط متوسط(7/36 با برابر FES-1 شاخص طبق کننده در مطالعه

افسردگی  %8/41ی خود وابستگی داشتند، در فعالیت روزانه %4٠در میان افراد مورد مطالعه،  باشد.می



ده مشاه یارتباط معنادار یالتترس از سقوط با جنس و تحص یانانجام شده م یزهایبا توجه به آنال .شتنددا

-ها، آنتیی مصرفی به خصوص دیورتیکداروها یماری،ترس از سقوط با کالس ب یرمتغ یانم یول .(P>0.05)نشد

 = r) وجود داشت یخواب ارتباط معنادار یفیتک ی،روزانه، افسردگ یتفعال یرهایو متغها ها و دیجیتالکوآگوالنت

)50. 257; P ≤ 0.0-. بیماری ترس از سقوط شدید بیشتر شد ولی در ، با افزایش کالس 3تا کالس 1از کالس

سابقه سقوط در کسانی که  .ترین حالت بیماری(، بیشتر افراد ترس از سقوط کمتری داشتند)شدید 4کالس

در میان افرادی که  .برابر بیشتر بوده است 8بودند  1بودند نسبت به کسانی که در کالس  4در کالس 

 کردند، ترس از سقوط شدید بیشتر بود.دیگوکسین مصرف می کواگوالنت وداروهای دیورتیک، آنتی

در  یقلب یینارسا یمارانترس از سقوط در ب یشترشناخت ب یدر راستا یگام ی،مطالعه مقطع ینا :نتیجه گیری

و  یمصرف یداروها یماری،ترس از سقوط با کالس ب یرمتغ ینمعنادار ب یتهران بود. با توجه به وجود ارتباط آمار

برنامه  یندر جهت تدو یا یهپا تواندیم پژوهش ینا یجخواب نتاکیفیت  ی و، افسردگروزانه یتفعال یرهایمتغ

 یشو کاهش ترس از سقوط، افزا یشگیریپ یبرا یرفاه -ایمشاوره -یجامع نگر و انجام مداخالت آموزش یمراقبت

بنابراین هر یک از عوامل ذکر شده را باید  سالمندان باشد. یزندگ یفیتو ارتقاء سالمت و ک یاستقالل عملکرد

در نظر گرفت چرا که عوامل ذکر  در سالمندان مبتال به نارسایی قلبیهنگام بررسی موضوع ترس از سقوط 

  .دنگرد آنها یجسم فعالیت کاهش و محدودیت به منجرد ننتوامی شده

 نارسایی قلبی، یترس از سقوط، سالمند :هاکلید واژه

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

Background: Fear of falling is a common restricting factor for function 

dependency especial amongst older adults which can eventually cause serious 

physical, mental and mortality problem. Knowing the predicting factors of fear 

of fall is helpful in providing effective preventive strategies. Studies have 

examined the fear of falling in different patients, but so far this issue has not 

been studied among the elderly with heart failure. Therefore, this study was 

conducted to determine the status of fear of falling and its predictors in older 

adults with Heart failure referred to Heart Failure Clinics of Tehran University 

of Medical Sciences in 1397.  

Method: This study is a descriptive-analytic cross-sectional study. The research 

sample consisted of 445 patients with heart failure referred to the heart failure 

clinic of Tehran heart center who were selected by random sampling method 

and received written informed consent. The data collection tool was a self-

made demographic questionnaire, 16- item falls efficacy scale international 

(FES-I), Activity of Daily Living and Instrumental Activity of Daily Living (Ketz 

index of ADL, IADL), PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE (PHQ9) for assess 

depression, Pittsburgh Sleep Quality Index questionnaire. Data were analyzed 

using SPSS16 software. Descriptive statistics were used for data classification 

and analytical statistics including one-variable and multivariate logistic 

regression, ANOVA, independent t-test and Pearson correlation test at the 

significant level (p<0.05) was used.  

 Results: The results showed that from 445 patients, 33% were female and 67% 

were male, with a mean age of 75 years (at least 60 and a maximum of 93) in 

both sexes. 53% (237) of the subjects had a history of at least one case of fall 

during the last year.Fear of falling in the elderly with heart failure in 21% (95 

cases) was low, 61% (273 cases) was moderate, and in 17% (77 cases) was 

severe. Also, the mean of fear of falling among all participants in the study was 

36.3% (moderate fear of fall) (ST = 0.27 and 95% conf.int) according to the FES-

1 index. Among the participants, 40% was dependent on daily activity, 41.8% 

had depression. According to the analysis, there was no significant relationship 

between fear of fall with gender and education, but there was a significant 

relationship between fear of fall with age, living set, disease class, drugs, daily 

activity, depression, sleep quality(r = -0. 257; P ≤ 0.001). But between fear of 



falling and sex, education there wasn’t a significant relationship (P>0.05). From 

grade 1 to grade 3, with increasing of class disease, fear of fall became more 

severe, but in grade 4 (the most severe condition of HF), less people were 

afraid of falling. The history of falling in those who were in grade 4 was 8 times 

higher than those in class 1. 

Conclusion: This cross-sectional study was a step forward in understanding the 

fear of falling in patients with heart failure in Tehran. Therefore, considering 

the existence of a meaningful statistical relation between the fear of falling 

into the disease class, consumable drugs and daily activity variables, 

depression and sleep quality, the results of this study can be used to formulate 

a comprehensive educational program and educational-counseling 

interventions. Welfare to prevent and reduce fear of falling, increase 

functional autonomy, and improve the health and quality of life of the elderly. 

Therefore, each of these factors should be considered when considering the 

issue of falling and fear of falling in the elderly with heart failure because they 

can lead to limitation and physical activity in the elderly. 
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