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روزانه  یتهایدر انجام فعال یدر سالمندان، مساله ترس از سقوط و ناتوان عیاز مشکالت شا  : مقدمه

 تیوضع ینیب شیپ یبرا یشاخص تواند یو عوامل مرتبط م ناتوانی، یریدرک از پ یریگ . اندازهباشدیم

ناتوانی با و  یریارتباط درک از پ نییحاضر با هدف تع شباشد. پژوه ندهیفرد در آ یو روان یجسم یسالمت

 در سالمندان شهرستان گناباد انجام شد.       ترس از سقوط
نفر از سالمندان شهرستان گناباد به روش  470 ،یلیتحل-یفیمطالعه توص نیدر ا:  مواد و روش ها

و  ک،یاطالعات دموگراف یها پژوهش شامل پرسشنامه یانتخاب شدند. ابزارها یتصادف یا طبقه یریگ نمونه

مصاحبه درب  قیها از طر بود. داده ، ترس از سقوط و ناتوانی در سالمندانبارکر و همکاران یریادراک از پ

 SPSSافزار  نرماستفاده از با و  گردید ؛ یآور جمعناتوان و مراکز سالمت جامعه شهری  مندانمنزل سال

و  آزمون آنالیز واریانس یکطرفه رسون،ی، پکای اسکوئر یها آزمون ،یفیآمار توص لهیوس  و به 20نسخه 

 قرار گرفتند. لیو تحل هیمورد تجز یخط ونیرگرس

شیوع . بودند زننفر  264 و مرد نفر 204 بود، سال73.97 ± 7.68ها نمونه یسن نیانگیم : یافته ها

، میانگین  36ترس از سقوط کل نمرهدر سطوح مختلف کم تا شدید گزارش گردید ،  63.4ناتوانی در کل 

 ± 8.73)سال 75-90گروه سنیمربوط به  میانگین نیشتربی کهبود   64.57 ±. 10 یریاز پ کلی درک 

نمره ادراک از  یاز رو ترس از سقوطنشان داد نمره لجستیک رتبه ای  ونیآزمون رگرس جنتای. بود(66.43

 .نمی باشد ینیب شیقابل پ ناتوانیو  یریپ

 ترس از سقوط یبرا یمناسب یها کننده ییشگویپناتوانی و  یریادراک از پ : بحث و نتیجه گیری

برنامه جامع  کی نیو تدو رانیسالمندان در جامعه ا ترس از سقوطعوامل موثر بر  شتریکاو ب . کندوباشند یم

 .شود یم هیسالمندان توص ترس از سقوطبرای کاهش  یمراقبت

 

 درک از پیری، ناتوانی، ترس از سقوط، سالمندان : کلید واژه ها

 

 

The Relationship Aging Perception And Disability With Fear Of 

Falling in elderlies Gonabad City In 2019 



Introduction: One of the most common problems in the elderly is fear of falling and 

inability to perform daily activities. Measuring the understanding of aging, disability, and 

related factors can be an indicator of predicting one's future physical and mental health. The 

purpose of this study was to determine the relationship between perception of aging and 

disability with fear of falling in the elderly in Gonabad city. 

Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 470 elderly people in 

Gonabad were selected by stratified random sampling. Research tools included demographic 

information questionnaires, and perceptions of aging Barker et al., Fear of falling, and 

disability in the elderly. Data were collected through interviews with disabled people at home 

and in urban community health centers. Data were analyzed using descriptive statistics, chi-

square, Pearson, one-way ANOVA, and linear regression tests using SPSS software. 

Results: The mean age of the subjects was 73.97 ± 7.68 years, 204 were male and 266 

were female The prevalence of disability was 63.4 in all levels, ranging from low to severe. 

The total score for fear of falling was 36 he overall mean of perception of aging was 64.57 ± 

10.36 The highest mean was for the age group of 75-90 years (66.43±8.73).The results of 

logistic regression test showed that the fear of falling was not predictable on the perception 

score of aging and disability. 

Conclusion: Perceptions of aging and disability are good predictors for fear of falling. 

Investigating the most effective factors on the fear of elderly falls in Iranian society and 

developing a comprehensive care plan to reduce the fear of elderly falls is recommended. 
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