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بیماری آلزایمر به عنوان شایعترین نوع دمانس ،با شروعی تدریجی و پیشرفتی مداوم همراه است که به تدریج حافظه و
تواناییهای ذهنی دیگر مانند تفکر ،استدالل و قضاوت افراد را تحت تأثیر قرار داده و آنها را در انجام وظایف روزانهی
زندگی به خصوص در دوران سالمندی با مشکل مواجه میکند .در این میان آنچه بیش از حد تحت تأثیر قرار میگیرد،
کیفیت زندگی این افراد است .بنابراین این پژوهش با هدف بررسی رابطهی افسردگی ،تنیدگی ادراک شده و حمایت
اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان مبتال به آلزایمر انجام شد .این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی
آماری شامل سالمندان مبتال به آلزایمر شهر کرمانشاه در سال  1931میشد که از میان آنها 00نفر با روش نمونهگیری در
دسترس جهت مطالعه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات در این مطالعه شامل پرسشنامههای افسردگی بک (بک،
وارد ،مندلسون ،موک ،و ارباک ،)1321 ،استرس هولمز -راهه ( ،)1327حمایت اجتماعی -مقیاس خانواده (پروسیدانو و
هلر )1399 ،و کیفیت زندگی بیماران آلزایمری (الگسدون ،گیبونس ،مککری ،و تری )1339 ،میشد .یافتههای حاصل از
ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان تنیدگی ادراک شده و افسردگی با کیفیت زندگی سالمندان مبتال به
آلزایمر رابطهی منفی معنیدار وجود دارد ( .)p<0/001همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که
تنیدگی ادراک شده به طور معناداری پیشبینی کنندهی کیفیت زندگی سالمندان مبتال به آلزایمر است (.)p<0/001
پژوهش حاضر نشانگر اهمیت عوامل تعیینکنندهی کیفیت زندگی سالمندان مبتال به آلزایمر مانند افسردگی و تنیدگی
ادراک شده بوده و تأییدی برای توجه به این عوامل است.
کلیدواژهها :آلزایمر ،افسردگی ،تنیدگی ادراک شده ،حمایت اجتماعی ،سالمند

کیفیت زندگی سالمندان را بیش از پیش پر رنگ نموده
است .از طرفی کوچکتر شدن خانوادهها به خصوص در
شهرهای پرجمعیت و کالنشهرها که ناشی از ضرورت کار
تمام وقت بیشتر اعضای خانواده در خارج از منزل است و
باال بودن سرسامآور هزینههای زندگی و مسکن منجر به
کوچکتر شدن فضای زندگی و کمشدن اوقات فراغت
میشود که همهی این عوامل باعث ایجاد مشکالتی در
نگهداری سالمندان به خصوص افراد مبتال به آلزایمر شده
است .به نظر میرسد سالمندان هم به دلیل کهولت و

افزایش سالهای زندگی در عصر حاضر و روند رو به رشد
جمعیت سالمندان ،لزوم توجه به انواع متغیرها در افزایش
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کاهش تواناییهایشان و هم اینکه از اقشار آسیبپذیر
جامعه محسوب میشوند ،باید تحت توجه و حمایتهای
الزم قرار گیرند و نیازهای آنان در ابعاد جسمانی ،اجتماعی
و روانی ارزیابی و بررسی شوند .همچنین شخص سالمند
بیش از سایر افراد تحت تأثیر مشکالت ناشی از صنعتی
شدن و تحوالت ناشی از آن در خانواده و جامعه میباشد
(استوارنت .)1979 ،حدود نیم قرن است که سازمان
بهداشت جهانی بر روی مسألهای به عنوان پیشگیری از
بیماریها در حفظ سالمت سالمندان کار میکند و از سال
 ،1396سالی که سازمان ملل متحد کنگرهی جهانی خود
را در وین پیرامون مشکالت بهداشت سالمندان برپا نمود،
این مسأله به صورت چشمگیرتری مورد توجه قرار گرفت
(خرمی ،رستگارپور ،و آقایی دوست .)1979 ،مجمع عمومی
سازمان ملل متحد به منظور پذیرش جمعیت عظیم
سالمندان در قطعنامهی شمارهی  ،1710سال  1333را به
عنوان سال جهانی سالمندان نامید .علیرغم آنکه توجه به
مسائل سالمندان در حوزهی پزشکی قدمت طوالنی دارد،
اما رشد فزاینده و شتابان جمعیت سالخورده در سالهای
اخیر و تأثیر عمیقی که این پدیده بر شرایط اقتصادی-
اجتماعی دارد ،زمینهی نگرشهای چندجانبهای همچون
نگرش اجتماعی و روانشناختی را فراهم کرده است .از
جمله مسائل مهم در زمینهی سالمندی ،بیماریها و
مشکالتی است که در این دورهی زمانی اتفاق میافتد.
روند رو به رشد جمعیت سالمند موجب میشود که در
آیندهای نزدیک زوال عقل یکی از مشکالت عمدهی
جامعه باشد (فروغان ،مجد ،و عظیمی .)1991 ،سالمند به
فردی اطالق میشود که بیش از  20سال سن داشته و به
علت عوارض افزایش سن و تغییرات فیزیولوژیک نیاز به
مراقبت و توانبخشی دارد و از نظر سنی سه گروه سالمند
جوان ( ،)20-70میانسال ( )71-90و پیر ( 91سال به باال)
وجود دارد .همچنین سالمندان از نظر میزان وابستگی به
سه گروه سالمند مستقل ،نیمهمستقل و وابسته تقسیم
میشوند (فروغان و همکاران .)1991 ،پیشرفت چشمگیر
در علوم پزشکی ،باال رفتن سطح بهداشت جامعه و
امکانات زیستی ،کاهش مرگ و میر و افزایش تولد،
میانگین عمر بشر را باال برده است .امروزه متوسط عمر در
بعضی از کشورهای پیشرفته به بیش از  90سال رسیده
است (سیام .)1990 ،در  10سال آینده جمعیت باالی 20
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سال دنیا دو برابر خواهد شد و  06درصد این میزان در
کشورهای آسیایی و  10درصد کل جمعیت سالمند در
کشورهای پیشرفته به سر خواهند برد (سازمان بهداشت
جهانی .)6011 ،کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهای
در حال توسعه ،از این قضیه مستثنی نیست .به طوری که
روند پیر شدن در کشور از رشد جمعیت سالمندی حکایت
دارد (مرکز آمار ایران .)1939 ،با افزایش سن و رسیدن به
دوران سالمندی ،بروز برخی اختالالت جسمی و روانی دور
از انتظار نیست .آلزایمر 1یکی از بیماریهای دورهی
سالمندی است که بر حافظه ،تفکر ،رفتار و احساس اثر
میگذارد .عالئم آن ممکن است کاهش حافظه ،مشکل
دریافت کردن لغات درست برای صحبت کردن و یا
فهمیدن صحبتهای دیگران ،مشکل در انجام دادن
فعالیتهای روزمرهی قبلی و تغییرات خلق و خو باشد.
آلزایمر یکی از شایعترین بیماریهای روانی-رفتاری در
سالمندان است .شیوع این بیماری هر  0سال دو برابر
میشود ،به طوری که در 90تا  90سالگی حدود  00درصد
سالمندان دچار درجاتی از این بیماریها هستند .از دست
رفتن پیشروندهی عملکرد شناختی که اغلب در سنین
پیری روی میدهد با اصطالح دمانس 2شناسایی میشود.
شایعترین شکل دمانس ،بیماری آلزایمر است ،اختالل
مغزی که ویژگی آن اضمحالل توجه و شخصیت است
(روزنهان و سلیگمن ،ترجمهی سید محمدی)1992 ،
بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده و پیشروندهی
سیستم عصبی مرکزی انسان است که باعث زوال قوای
عقالنی میشود .بیماری آلزایمر شایعترین نوع دمانس
(خردسودگی) ،با شروعی تدریجی و پیشرفتی مداوم است
که به تدریج حافظه و تواناییهای ذهنی دیگر مانند تفکر،
استدالل و قضاوت فرد را تحت تأثیر قرار داده و او را در
انجام وظایف روزانه زندگی با مشکل مواجه میکند
(انجمن آلزایمر ایران .)1931 ،در دمانس با نوعی اختالل
کلی اکتسابی در شناخت مواجه هستیم که پیشرونده و
برگشتناپذیر است .معموالً تباهی حافظه نشانهای است
که سبب مراجعهی فرد به پزشک میشود و عالوه بر آن
نقایصی در چندین قلمرو شناختی مانند قدرت تفکر،
تکلم ،قضاوت ،استدالل و ادراک دیده میشود (انجمن
آلزایمر ایران.)1931 ،
alzheimer
dementia
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از جمله عواملی که جزء تنیدگیزاهای بالقوه معرفی
میشود ،وقایع زندگی است .در بین رویدادهای مختلفی که
در زندگی اتفاق میافتد و بر فرد تنیدگی اعمال میکند،
بیماری و از دست دادن سالمتی است .موضوعی که مورد
توجه پژوهشهای مختلف قرار گرفته است .محدودیت
فعالیت در بیماریها مخصوصاً بیماریهای مزمن بر کل
شیوهی زندگی بیماران اثر سوء دارد .بیماریهای مزمن،
افراد را مستعد ابتال به تنیدگی و اختالالت خلقی میکند و
سبب پایین آمدن کیفیت زندگی در آنها میگردد .امروزه
پرداختن به کیفیت زندگی بیماران مزمن به عنوان
چارچوبی برای ارائهی خدمات مناسب و شناخت اثرات
بیماری بر جنبههای مختلف زندگی بر اساس نیازهای
انفرادی آنان ضروری و از نیازهای بیماران است .بیماری
مزمن شامل طیف وسیعی از بیماریها میشود که
دستگاههای مختلف بدن را گرفتار میسازد و به دلیل
طوالنی و مادامالعمر بودن ،از زوایای مختلف ،زندگی
بیماران را تحت تأثیر قرار میدهد (اطهریزاده .)1996 ،به
دلیل اهمیت تحت تأثیر قرار گرفتن سالمت جسمی،
روحی ،رفاه اجتماعی فرد در اثر بیماریهای مزمن ،مفهوم
کیفیت زندگی 1اهمیت خاصی مییابد .این مفهوم در
زندگی افراد سالم یا بیمار تحت تأثیر شرایط مختلف قرار
گرفته و تغییر میکند .واژهی کیفیت زندگی ،وابسته به
سالمت ،به محدودهی فیزیکی ،روانی و اجتماعی سالمت
اشاره میکند که تحت تأثیر تجربیات ،عقاید ،انتظارات و
ادراکات افراد قرار میگیرد و در واقع یکی از نشانگرهایی
است که برای اندازهگیری سالمتی مطرح شده است
(درویش پورکاخکی .)1999 ،کیفیت زندگی برداشت و
پنداری است که فرد از موقعیتش در زندگی در زمینهی
فرهنگی و ارزشی ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و عالیق
دارد (نجات.)1997 ،کیفیت زندگی تمام ابعاد و فاکتورهای
مؤثر بر زندگی شخص را در بر میگیرد و فراتر از سالمت
جسمانی است و الزم است به عنوان یکی از پیامدهای
مهم به صورت مستقل سنجیده شود (حمیدیزاده.)1999 ،
پژوهشها نشان میدهد از جمله عواملی که بر کیفیت
زندگی تأثیر منفی دارد افسردگی 6است (حضرتی.)1991 ،
بروز نشانههای خفیف افسردگی در واقع پاسخ آدمی به
فشارهای متعدد زندگی است .اختاللهای افسردگی نسبتاً
quality of Life
depression
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شایع هستند و حدود  17درصد افراد در طول زندگی
حداقل یک دورهی افسردگی حاد را تجربه میکنند
(اسمیت ،هوکسما ،ریکسون ،والفتوس ،و جفری ،ترجمهی
رفیعی و همکاران .)1990 ،افسردگی یکی از شایعترین
اختالالت روانی در سالمندان است .افسردگی بخش
طبیعی از سالمندی نیست .در واقع مطالعات نشان میدهد
که اکثر سالمندان از زندگی خود راضی هستند .عواملی
مانند بیماری جسمی مصرف برخی داروها و فشارهای
روانی مانند مرگ عزیزان ،احساس تنهایی ،مشکالت
اقتصادی و غیره میتواند موجب بروز افسردگی در
سالمندان شود ،بخصوص اگر سالمند احساس کند که
کنترل زندگی و حمایت اطرافیانش را از دست داده است
(فروغان و همکاران .)1991 ،افسردگی در سالمندان
شایعتر از جمعیت کلی است (کاپالن و سادوک ،ترجمهی
پورافکاری .)1999 ،مطالعات مختلف میزان افسردگی را در
سالمندان بین  90تا  00درصد گزارش کردهاند .همچنین
افسردگی در سالمندان با وضعیت اجتماعی-اقتصادی
پایین ،از دست دادن همسر ،بیماری جسمی همزمان و
کنارهگیری اجتماعی رابطه دارد (کاپالن و سادوک،
ترجمهی پورافکاری .)1999 ،این اختالل در نتیجهی فشار
روانی و رویدادهای تنیدگیزا نیز ایجاد میشود .در واقع
فشار روانی میتواند موجب هیجانهای ناخوشایندی مانند
اضطراب ،افسردگی و همچنین بیماریهای جسمی عمده
و کوچک شود .باید به خاطر داشت اگر تنیدگی به طور
صحیح اداره شود ،جنبههای مثبت و سودمندی را در
برمیگیرد و به انسان کمک میکند تا تواناییهایش را به
بهترین شکل ایفا کند (هارتلند ،ترجمهی باغبان.)1991 ،
مردم در برابر رویدادهای تنشزا واکنشهای گوناگون از
خود نشان میدهند .برخی در مقابل گرفتاریها ،دچار
اختالالت وخیم روانی یا جسمی میشوند ،در حالی که
مردم دیگر دچار اختالل نمیشوند و چنین رویدادی را
فرصت و چالش میدانند .وقتی شخص با رویدادی روبرو
شود که آن را برای سالمت جسم و روان خود مخاطرهآمیز
بداند ،این رویداد ،رویداد تنشزا است و واکنش مردم به آن
را پاسخهای تنشزا مینامند (اتکینسون ،اتکینسون،
اسمیت و هوکسما ،ترجمهی براهنی و همکاران.)1990 ،
افراد با سطوح باالی تنیدگی ،احساس خستگی و
درماندگی ،اضطراب و آسیبپذیری خواهند نمود .افرادی
که تنیدگی شدید دارند اغلب بیان میکنند که دچار کاهش
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اعتماد به نفس و خود-ارزشی شدهاند .همچنین ممکن
است آنقدر درگیر مشکالتشان باشند که توانایی یا
عالقهی کمتری برای برقراری ارتباط با دیگران داشته
باشند (هافمنولد ،ترجمهی عابدی .)1996 ،ممکن است
دچار عالئم افسردگی شده و یا حتی فکر خودکشی را بیان
نمایند (هافمنولد ،ترجمهی عابدی .)1996 ،براساس
مطالعات ،زمینهی ظهور مفهوم حمایت اجتماعی و مطرح
شدن آن به عنوان متغیر اصلی در پژوهشهای گوناگون
مرتبط با سالمت ،نشان دهندهی برداشتن گامی جدی در
بررسی نقش عوامل اجتماعی بر سالمت میباشد .حمایت
اجتماعی مفهومی با گسترهای بسیار وسیع بوده که
میتواند کاربردهای زیادی در ابعاد مختلف جسمی ،روانی
و اجتماعی انسان داشته و باعث افزایش رفاه جسمی،
روانی و اجتماعی او شود (ریچمن ،روسپندا ،و کلی.)1330 ،
حمایت اجتماعی به چند دلیل دارای اهمیت ویژه است.
اول اینکه انسان موجودی اجتماعی است و ارتباط اجتماعی
به عنوان یکی از عوامل اصلی در کیفیت زندگی اشخاص
مطرح میباشد .همچنین اثرات نامطلوب انزوای اجتماعی و
یا از دست دادن پیوندهای اجتماعی در زندگی افراد شواهد
محکمی برای تأیید این قضیه میباشند .عالوه بر این،
حمایت اجتماعی به عنوان یک ابزار مناسب و تقریباً در
دسترس میتواند در برنامههای مداخلهای که برای افزایش
سطح رفاه بخصوص رفاه روانی طراحی میشوند،
کاربردهای بسیاری داشته باشند (هور .)1333 ،توجه به
تمام ابعاد وجودی انسان ،به ویژه سالمندان به عنوان یک
قشر آسیبپذیر به منظور بهبود و ارتقای کیفیت زندگی
آنان مهم و ضروری است و به نظر میرسد یکی از عوامل
تأثیرگذار بر بعد اجتماعی کیفیت زندگی سالمندان مقولهی
حمایت اجتماعی باشد .چنانچه سالهای اخیر حمایت
اجتماعی به عنوان مقولهای که به اهمیت بعد اجتماعی
انسان اشاره دارد ،توجه فزایندهای به دست آورده است
(کوب .)1372 ،بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطهی
افسردگی ،تنیدگی ادراک شده و حمایت اجتماعی با کیفیت
زندگی سالمندان مبتال به آلزایمر میباشد.
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان

پژوهش حاضر یک مطالعهی توصیفی از نوع همبستگی
است .جامعهی آماری در این پژوهش شامل کلیهی

سالمندان مبتال به آلزایمر حاضر در مراکز سالمندان شهر
کرمانشاه بود .به دلیل آنکه تعداد افراد در هر مرکز
نامشخص بود ،پژوهشگر جهت برآورد تعداد سالمندان
مبتال به آلزایمر ،روزانه تعداد و علت نگهداری در مراکز
سالمندان را ثبت نمود ،با بررسی به عمل آمده سهم
سالمندان مبتال به آلزایمر هر مرکز مشخص گردید و حجم
نمونه برآورد شده  00نفر شد که به علت عدم همکاری 0
نفر از افراد نمونهای باحجم  00نفر و به روش نمونهگیری
در دسترس انتخاب شد .نحوهی انتخاب این افراد به این
صورت بود که پس از مراجعه به مراکز نگهداری بیماران
آلزایمر ،اسامی بیماران و مشخصات آنها در دسترس محقق
قرار گرفت .مالک ورود سالمندانی بودند که از نظر شناختی
آسیب کمتری دیده بودند و قادر به تکمیل فرم بیمار بودند
و پس از هماهنگی با مسئولین جهت بررسی پروندهها،
میزان آسیب از نظر شناختی در پرونده ذکر شده بود و پس
از صحبت با خود شخص و مراقبین ،با رضایت شخصی
وارد مطالعه شدند .همچنین قرار داشتن در دامنهی سنی
بین  20-70سال ،داشتن سواد خواندن و نوشتن ،توانایی
تکلم ،بینایی و شنوایی جهت برقراری ارتباط با پژوهشگر و
مراقب ،نداشتن مشکل جسمانی و معلولیت از جمله
مالکهای دیگر ورود به مطالعه محسوب شدند .افرادی که
فاقد این مالکها بودند از مطالعه خارج میشدند.
ابزار
1

مقیاس کیفیت زندگی بیماران آلزایمر  :این مقیاس توسط
الگسدون ،گیبونز ،مککری و تری در سال  1339ساخته و
اعتباریابی شد .این مقیاس برای بیماران مبتال به زوال
عقل از نوع آلزایمر اجرا میشود و یک پرسشنامهی
خودگزارشی  19آیتمی است که کیفیت زندگی بیماران
آلزایمری را میسنجد .این پرسشنامه دو فرم دارد :یک
فرم از پرسشنامه توسط بیمار تکمیل میشود و فرم دیگر
توسط مراقب کامل میگردد و در نهایت نمرهها با هم جمع
میشوند و نمرهی کل کیفیت زندگی به دست میآید.
الگسدون و همکاران ( )1339این پرسشنامه را همراه با
مقیاسهای وضعیت عقلی ،فعالیتهای روزانهی زندگی،
افسردگی همیلتون ،افسردگی مربوط به پیری و فهرست
رویدادهای مطلوب بکار بردند که پایایی درونی مقیاس
 0/99به دست آمد .در مطالعات گذشته پایایی درونی این
)quality of life in Alzheimer's disease (QOL-AD

1

افسردگی ،تنیدگی و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان 0
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مقیاس توسط الگسدون ،گیبونز ،مککری و تری ()6006
و ماتسویی و همکاران ( )6002به ترتیب  0/91و 0/96
دست آمد .الگسدون و همکاران ( )6006اعتبار همزمان
مقیاس کیفیت زندگی بیماران آلزایمر با مقیاس افسردگی
همیلتون ،1فراوانی وقایع خوب و عملکرد روزانه را ارزیابی
کردند .نتیجه این بررسی همبستگی بین این مقیاسها را
به ترتیب  ،0/19 ،-0/20و  -0/11نشان داد .هروی و
همکاران ( )6002اعتبار همزمان مقیاس کیفیت زندگی
بیماران آلزایمر با مقیاس شدت دمانس را برابر  0/73به
دست آورند .این پرسشنامه برای اولین بار در پژوهش
مهریآدریانی ،مجدینسب و شرفالدینزاده ( )1936در
ایران اعتباریابی شد .برای تعیین اعتبار همزمان مقیاس
کیفیت زندگی بیماران آلزایمر این پرسشنامه با
پرسشنامهی سالمت روان همبسته شده و میزان
همبستگی  0/79به دست آمد .برای تعیین اعتبار مالک،
نمرهی کلی آزمون کیفیت زندگی با سؤال مالک همبسته
شده و میزان همبستگی  0/96به دست آمد .پایایی این
مقیاس به روش آلفای کرونباخ برای فرم بیمار  0/92و
برای فرم مراقب  0/97به دست آمد .ضریب همبستگی
بین گزارش بیمار و مراقب  0/96به دست آمد.
پرسشنامه افسردگی بک :6این پرسشنامه که برای اولین
بار در سال  1321توسط بک و همکاران معرفی شد در
سال  1371فرم تجدید نظر شده آن به مراکز شناخت
درمانی دانشگاه پنسیلوانیا معرفی و جایگزین نسخه اصلی
گردید و در سال  1379انتشار یافت .ضریب همبستگی
پرسشنامهی افسردگی بک با مقیاس درجهبندی
روانپزشکی همیلتون برای افسردگی  ،0/79با مقیاس
خودسنجی افسردگی زونگ  ،0/72و با مقیاس افسردگی
 0/71 MMPIاست .بک در سال  1376گزارش داد که
پایایی این پرسشنامه با روش اسپیرمن در حدود 0/39
میباشد (کارگرزاده .)1990 ،در پژوهش حاضر از فرم 61
سؤالی استفاده شد .پایایی این آزمون در پژوهش
مهریآدریانی و همکاران ( )1936به روش آلفای کرونباخ
 0/92به دست آمده است .در پژوهش حاضر از فرم 61
سؤالی استفاده شده است.
9
پرسشنامه تنیدگی هولمز-راهه  :برای اندازهگیری درجهی

اهمیت وقایع زندگی توسط هولمز و راهه در سال 1327
ساخته شد .در پژوهش حاضر از فرم  11سؤالی استفاده شد.
آزمودنی با خواندن هر سؤال در صورتی که آن مورد را در
 6سال گذشته تجربه کرده باشد عالمت میزند .حاصل
جمع نمرات در نهایت نشان دهندهی میزان تنیگی است
که فرد تجربه میکند .سازندگان جهت سنجش ضریب
پایایی این مقیاس ،آن را از بین  931نفر آزمودنی در دو
زمان به فاصلهی  3ماه در سالهای 1307 ،1320 ،1329
اجرا نمودند .همبستگی گشتاوری پیرسون برای سالهای
فوق به ترتیب  ،0/29 ،0/22و  0/71گزارش شد .کاویانی،
حاتمی ،و شفیعآبادی ( )1997ضریب پایایی این
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ را  0/93گزارش
کردند .همچنین همبستگی این پرسشنامه با مقیاسهای
اضطراب ،افسردگی و پرخاشگری فرم کوتاه SCL 30به
ترتیب برابر  ،0/7 ،0/13و  0/11بوده است.
1
پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده  :این
پرسشنامه حاوی  60سؤال (به صورت بله ،خیر و
نمیدانم) میباشد که برای سنجش میزان ارضای انسان از
حمایت خانواده است .حمایت اجتماعی -مقیاس خانواده با
ضریب آلفای  %30از پایایی دورنی باالیی برخوردار است.
آلفای نهایی برای مقیاس حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده
بین 0/99تا  0/31است (ثنایی.)1997 ،
روش اجرا

ابتدا پرسشنامهها جهت انجام هماهنگیهای الزم به
مسئولین مراکز جهت بررسی ارائه شد و در مرحلهی بعد
پرسشنامهها پس از ارائه توضیحات کافی توسط پژوهشگر
برای شخص و مراقب و پاسخگویی به هرگونه سؤال و
ابهام با رضایت کامل و با همکاری مراقبین تکمیل شد که
در بین پرسشنامهها ،مقیاس کیفیت زندگی بیماران آلزایمر
دارای دو بخش بود و به ترتیب بخش اول آن به صورت
مصاحبهای به همراه سؤاالت کوتاه پاسخ با فرد و بخش
دوم نیز به صورت مصاحبه با مراقب اجرا شد .سایر
پرسشنامهها اگرچه باید تنها توسط فرد اجرا میشد ،اما با
توجه به شرایط افراد از نظر شناختی ،پژوهشگر و مراقب
در خواندن سؤاالت و انتخاب پاسخهای مناسب ،توضیحات
و کمک الزم را ارائه دادند .در نهایت ،دادهها با نرم افزار
 SPSSنسخهی  66با شاخصهای آمار توصیفی (میانگین،

1

Hamilton depression scale
Beck depression scale
3
Holems-Rahe
2

)perceived social support from family (PSS-FA

4
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 2یوسفی افراشته و شریفی

انحرافمعیار و فراوانی) ،و استنباطی (ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه) تحلیل شدند.

جدول 6
ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها
1 9
6
1
1
 .1کیفیت زندگی

1 -0/07
 .6افسردگی

 .9تنیدگی ادراک شده 1 0/20 -0/79
1 0/62 0/01 0/91
 .1حمایت اجتماعی

جدول 1
میااانگین ،انحااراف اسااتاندارد ،حااداقل و حااداکثر نماارهی
متغیرهای مطالعه
میانگین انحراف حداقل حداکثر
متغیر
استاندارد
19
3
کیفیت زندگی کلی 6/19 19/29
21
19 19/10 92/06
افسردگی
92
تنیدگی ادراک شده 19 60/16 16/10
12
60 2/29 91/02
حمایت اجتماعی

جدول شماره  6نشان میدهد که همبستگی افسردگی،
تنیدگی ادراک شده و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی به
ترتیب  -0/79،-0/07و  0/91میباشد .این نتایج نشان
میدهد که بین دو متغیر تنیدگی ادراک شده و افسردگی با
کیفیت زندگی همبستگی منفی وجود دارد ،اما بین متغیر
حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی همبستگی مثبت وجود
دارد .در ادامه به منظور بررسی اینکه آیا میتوان کیفیت
زندگی سالمندان را از طریق افسردگی ،تنیدگی ادراک شده
و حمایت اجتماعی پیشبینی کرد ،از تحلیل رگرسیون
چندگانه به روش همزمان استفاده شد که نتایج آن در
جدول  9بیان شده است.

یافتهها
ابتدا اطالعات روانسنجی مربوط به متغیرهای مطالعه در
جدول شمارهی  1ارائه شده است.

*

P˂0/00 **P˂0/01

برای بررسی همبستگی متغیرهای مطالعه از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 6
ارائه شده است.

جدول9
خالصهی نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای افسردگی ،تنیدگی ادراک شده و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی
 R2نسبت Fسطح معناداری
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجهآزادی میانگین مجذورات R
176/979
9
1117/190
رگرسیون
P<0/001 61/399 0/09 0/72
61/096
12
330/190
باقی مانده
13
6107/260
کل
متغیرهای پیشبین :افسردگی ،تنیدگی ادراک شده ،حمایت اجتماعی
متغیر مالک :کیفیت زندگی

جدول شمارهی  9تحلیل رگرسیون برای افسردگی ،تنیدگی
ادراک شده و حمایت اجتماعی با کیفیات زنادگی را نشاان
میدهد .نتایج بیانگر آن است که مادل رگرسایون اعماال
شده معنیدار باوده و مجااز باه اساتفاده از آن مایباشایم

( .) p<0/001ضریب تعیین نشان میدهد کاه متغیرهاای
پیشبین (افسردگی ،تنیدگی ادراک شده و حمایت اجتماعی)
روی هم  09درصد واریانس متغیر مالک (کیفیت زنادگی)
را پیشبینی میکنند.

جدول1
ضرایب و اطالعات مربوط به متغیرها
 βسطح معناداری خطای استاندارد
متغیر (عامل)
t
B
0/019
0/107
0/60 1/21 0/11
افسردگی
0/012
0/001
تنیدگی ادراک شده 0/01 1/11 0/13
0/101
0/001
0/13 1/37 0/60
حمایت اجتماعی
نتایج جدول شمارهی  1نشان میدهد که متغیرهای
تنیدگی ادراک شده و افسردگی سهم معناداری در

پیشبینی کیفیت زندگی دارند.
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بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با هدف بررسی رابطهی افسردگی ،تنیدگی
ادراک شده و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در
سالمندان انجام پذیرفت .بر اساس یافتههای بدست آمده از
این پژوهش ،کیفیت زندگی سالمندان مبتال به آلزایمر با
افسردگی ( P>0/01و  )r= -0/07و تنیدگی ادراک شده
( P>0/01و  )r= -0/79رابطهی منفی و با حمایت
اجتماعی ( P>0/01و  )r= 0/91رابطهی مثبت دارد که
نتیجهی حاصل از این پژوهش با نتایج تامپسون و لترمن
( ،)6007وانگ ،بروکارت ،ستوگوچی ،پاتریک ،و شنویس
( ،)6002الگسدون و همکاران ( ،)1339رونر ،برودهارد،
اسپنسر و کارسون ( )1393و مهریآدریانی و همکاران
( )1936همسویی دارد.
در این پژوهش  00بیمار مبتال به آلزایمر انتخاب شد.
نتایج نشان داد که کیفیت زندگی با افسردگی بیماران
آلزایمر رابطهی منفی دارد که با نتایج تامپسون و لترمن
( )6007همخوانی دارد .تامپسون و لترمن در مطالعهای بر
روی  121بیمار آلزایمری به بررسی تأثیر داروهای ضد
افسردگی و پالسیبو پرداختند 29 .بیمار داروهای
ضدافسردگی و  21نفر پالسیبو دریافت کردند .این مطالعه
نشان داد درمان با داروهای ضد افسردگی در بیماران
آلزایمر مؤثر است .همچنین افسردگی در بیماران آلزایمر
با کاهش کیفیت زندگی ،کاهش در فعالیتهای زندگی
روزانه و افزایش مرگ و میر همراه است که با نتایج
استراکسین و میزراهی ( )6002همخوان است .استراکسین
و میزراهی ( )6002بر اساس بررسیهایی در مورد بیماران
آلزایمری دریافتند که افسردگی از متداولترین اختالالت
روانی این بیماران است و با کیفیت زندگی ضعیف و
ناتوانی در فعالیتهای روزانه زندگی ارتباط دارد .همچنین
رونر و همکاران ( )1393به بررسی  111بیمار مبتال به
آلزایمر پرداختند .شیوع افسردگی در این افراد  17درصد و
افسردگی این بیماران با ضعف شناختی و ناتوانی بیشتر
همراه بود .آندرو ،گریس ،شری و اسشیا ( )6001به بررسی
و مطالعهی طولی کیفیت زندگی بیماران پیشرفتهی آلزایمر
پرداختند .تعداد بیماران در این بررسی  100نفر بودند که
به مدت  0سال ارزیابی شدند و سالمت کیفیت زندگی
بیماران هر  2ماه بررسی شد .نتایج نشان داد بین دمانس

افسردگی ،تنیدگی و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان 7
شدید و دامنهی دسترسی به سالمت کیفیت زندگی ارتباط
معکوس وجود دارد.
بیماران مبتال به آلزایمر پیشرفته نسبت به پیشروی بیماری
حساسیت دارند و این حساسیت برای جلوگیری از پیشرفت
بیماری مفید است .الگسدون و همکاران ( )1339به
بررسی کیفیت زندگی بیماران آلزایمری و افسردگی و
وضعیت روانی آنان پرداختند .نتایج نشان داد که کیفیت
زندگی با تنیدگی ادراک شده بیماران آلزایمر رابطهی منفی
دارد .پژوهشکدهی مرکز سرطان اندرسون ( )6003تأثیر
مدیریت تنیدگی را بر افزایش خلق و کیفیت زندگی بررسی
کرد .نتایج نشان داد افراد شرکت کننده در جلسات
مدیریت تنیدگی در کوتاه مدت و بلند مدت ،کیفیت زندگی
بهتری را گزارش کردند ،که با نتایج حاصل از پژوهش
وانگ و همکاران ( )6002منطبق است .وانگ و همکاران
( )6002در پژوهشی تأثیر مداخله آموزش را در کاهش
تنیدگی و افسردگی بیماران آلزایمر را بررسی کردند .در
این مطالعه  191نفر از میانساالن که  30فرد مسن غیر
اسپانیایی و  93اسپانیایی مبتال به آلزایمر بودند در برنامه
آموزشی که به مدت  9هفته به طول انجامید شرکت کردند
و در پایان برنامه آموزش ،این گروه با گروه همتا مقایسه
شدند و نتیجه نشان داد تغییر در مهارتهای ادراکی و
رفتاری ناشی از آموزش باعث کاهش تنیدگی و افسردگی
در بیماران شد .همچنین کارلسون ،اسپکا ،پاتل ،و گودی
( )6009پژوهشی در مورد توجه بنیادی به کاهش تنیدگی
و ارتباط آن با کیفیت زندگی ،خلق ،عالئم تنیدگی در
بیماران مبتال به سرطان سینه و پروستات انجام دادند.
یافتهها نشان داد که کاربرد همزمان چند برنامهی کاهش
تنیدگی با باال رفتن کیفیت زندگی ،کاهش عالئم تنیدگی
و بهبود کیفیت خواب ارتباط معنیداری دارد .نتایج نشان
داد که کیفیت زندگی با حمایت اجتماعی در بیماران
آلزایمر رابطهی مثبت دارد که با پژوهش وانگ و همکاران
همخوانی دارد .پژوهش وانگ و همکاران نیز که بر روی
زنان سالمند انجام شده است ،نشان میدهد که حمایت
عاطفی که یکی از انواع حمایت اجتماعی است ،بیشترین
تأثیر را بر سالمت جسمی و روانی دارد (وونگ ،وو،
گریگوریچ ،و پرزاستیبل .)6011 ،اوکابایاشی ،لیانگ،
کروس ،آکیاما ،و سوگیزاوا ( )6001در مطالعهی خویش
به بررسی تأثیر حمایت اجتماعی و تعامل منفی بر بهداشت
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روان سالمندان ژاپن پرداختند که یافتههای این پژوهش
نشان میدهد تأثیر منابع مختلف حمایت اجتماعی و
تعامالت منفی بر بهداشت روان به ماهیت شبکههای
اجتماعی نیز بستگی دارد .همچنین این یافته با پژوهش
معتمدی شلمزاری ،اژهای ،آزاد فالح ،و کیامنش ()1991
نیز همخوانی دارد .معتمدی شلمزاری و همکاران در
پژوهشی به بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی
از زندگی ،سالمت عمومی و احساس تنهایی در بین
سالمندان پرداختهاند که نتایج این مطالعه نشان میدهد
بین انواع حمایت اجتماعی با سالمت عمومی همبستگی
وجود دارد و میزان همبستگی بُعد حمایت عاطفی بیش از
حمایت ابزاری میباشد .بهعالوه مطالعات (مانند شجاع،
نبوی ،کسانی ،و باقری یزدی1930 ،؛ راشدی ،غریب ،و
یزدانی )1939 ،نشان دادهاند که توجه به تعیین کنندههای
اجتماعی سالمت همچون سرمایه اجتماعی و مشارکت
اجتماعی نیز نقش قابل توجهی در ارتقای سالمت روان
سالمندان دارد با توجه به نتایج مطالعه ضروریست با
تدوین ،برنامهریزی و ارائهی خطمشی مناسب ،بستر الزم
برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان مبتال به آلزایمر
فراهم شود.
سپاسگزاری

از همکاری تمامی شرکتکنندگان در این پژوهش تقدیر
میشود.
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A

lzheimer's disease as the most common type of dementia, accompanied by at the start
with gradual and steady progress that gradually memory and affected other mental
abilities such as thinking, reasoning, and judgment of the person and Faced them in daily
tasks of life especially in aging stage with the problem. In this respect what is more affected
is the quality of life in elderly people. Therefore this research performed with purpose of
investigating the relationship between depression, perceived stress and social support with
quality of life in elderly with Alzheimer's disease. The study was correlational descriptive and
statistical population consists of elderly patients with Alzheimer's disease in Kermanshah in
2015, that 50 of them were entered to the study by convenience sampling method. Data
collection tools in this study include Beck Depression Inventory (Beck, Ward, Mendelson,
Mock, & Erbaugh, 1961), Holmes-Rahe stress scale (Holmes & Rahe, 1967), social support
scale (Procidano & Heller, 1983) and Quality of life in Alzheimer's disease (QOL-AD.,
Logsdon, Gibbons, McCurry, & Teri, 1998). Results showed that there is a significant
negative relationship between perceived stress and depression with quality of life of elderly
patients with Alzheimer's disease (p<0.001). Also the results of entered regression analysis
showed that perceived stress significantly predicted quality of life of elderly with
Alzheimer’s disease (p<0.001). Present study showed the importance of determining factors
of quality of life in elderly such as perceived stress and depression.
Keywords: Alzheimer, depression, perceived stress, social support, elderly
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