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ارزیابی کیفیت زودگی مرتبط با بیىایی سالمىدان شُر تُران ي عًامل مًثر بر آن

تاریخ دریافت97/61/66 :

تاریخ پذیزش98/3/66 :

چكیده:
زمیىٍ ي َذف  :اختالالت تیٌایی در سالوٌدی هی تَاًد یکی از هْن تریي عَاهل هلَ ر تلر شلاّص شی یل
زًدگی سالوٌداى تاضد .ایي هطالعِ تا ّدف ارزیاتی ٍضعی شی ی زًدگی هرتثط تا تیٌایی سلالوٌداى ضلْر
تْراى ٍ تررسی عَاه هرتثط تا آى اًجام ضد.
مًاد ي ريش َا  :ایي هطالعِ یک هطالعِ شوی ٍ هقطعی تَد شِ تصَرت جاهعِ هحَر تر رٍی  566سلالوٌد
تاالی  60سال ساشي در ضْر تْراى تا هراجعِ تِ درب هٌازل آًْا اًجام ضد .رٍش ًوًَِ گیری ،خَضِ ای ٍ
سیستواتیک چٌد الیِ تَد ٍ هٌاطق ضْر تْراى تعٌَاى خَضِ ّای ًوًَِ گیری تَدًد .جْ ارزیاتی شی یل
زًدگی هرتثط تا تیٌایی ،از پرسطٌاهِ  NEI VFQ-25است ادُ ضد .ترای تحلی دادُ ّا از آًالیس رگرسیَى خطی
چٌد سطحی چٌد گاًِ است ادُ گردید.
وتایج :هیاًگیي ًورُ شلی شی ی زًدگی هرتثط تا تیٌایی سالوٌداى  80از حداشثر  100تعییي ضد .حیطِ ّای
«دید رًگ» « ،عولکرد اجتواعی» ٍ «دید هحیطی» تا شسة ًورات  95 ٍ 96/7 ،96/8تِ ترتیة تیطتریي ٍ
اتعاد «راًٌدگی» ٍ «ٍاتستگی» تا شسة ًورات  50/3 ٍ 42/6تِ ترتیة شوتریي اهتیازّا را در تیي اتعاد 12
گاًِ پرسطٌاهِ شسة ًوَدًد .زًاى ،افراد هسي تر ٍ تا تحصیالت شوتر تطَر هعٌی داری ًورُ شی ی زًدگی
تیٌایی پاییٌتری ًسث تِ سایر سالوٌداى داضتٌد.
وتیجٍ گیریً :تایج هطالعِ حاضر ضَاّد ه یدی را ترای سیاستگساراى سلاله در راسلتای اٍلَیل
خدهات ساله چطن تا تَجِ تِ اتعاد ضعیف تر عولکرد تیٌایی ٍّوچٌیي در سالوٌداى در هعلر
فراّن هی ًواید.

کلمات کلیذی :شی ی

زًدگی هرتثط تا تیٌایی ،سالوٌداى ،ضْر تْراى،

تٌلدی
خطلر

NEI VFQ-25

 1کارؼٌاض ارؼد هدیریت خدهات تْداؼت ٍدرهاًی ،گرٍُ علَم هدیریت ٍ اقتفاد تْداؼت ،داًؽکدُ تْداؼت ،داًؽگاُ علَم پسؼکی تْراى،
تْراى ،ایراى

 2اظتادیار ،گرٍُ علَم هدیریت ٍ اقتفاد تْداؼت ،داًؽکدُ تْداؼت ،داًؽگاُ علَم پسؼکی تْراى ،تْراى ،ایراى

 3اظتاد ،گرٍُ علَم هدیریت ٍ اقتفاد تْداؼت ،داًؽکدُ تْداؼت ،داًؽگاُ علَم پسؼکی تْراىًَ *( -یعٌدُ هعٍَل) .آدرض :داًؽگاُ علَم
پسؼکی تْراى ،داًؽکدُ تْداؼت ،طثقِ چْارم ،گرٍُ علَم هدیریت ٍ اقتفاد ظالهت.
تلفي ً ، 02188989129 :واتر ،02188989129 :آدرض الکترًٍیکی arabmoha@tums.ac.ir :
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فصلىامٍ

ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

Vision- Related Quality of Life

اًدام ؼدُ ٍ عودتا در کؽاَرّای تَظاعِ یافتاِ اًداام
ؼدُ ٍ یا تر رٍی گارٍُ ظاالوٌداى هتورکاس ًثاَدُ اًاد
(  .) 6،7،8،9هطالعِ ععگری ٍ ّوکاراى کیفیات زًادگی
هرتثط تا تیٌایی را در هراخعیي تِ تیوارظتاى چؽن ًَر
تْر اى تررظی کردُ اًد ،اها تدلیل ًَع ًوًَاِ گیاری در
ایي هطالعِ کِ خاهعِ هوَر ًوای تاؼادً ،تاایح آى تاِ
خوعیت عوَهی تْراى قاتال تعواین ًوای تاؼاد ( .) 23
ّوچٌیي ؼَاّد هَخَد گرچِ اغلة چٌیي راتطاِ ای را
تایید کردُ اًد اها د یل اـلی ٍ زهیٌِ ای آ ى ٍ تعیایي
کٌٌدُ ّای دیگر آى را کوتر ه َرد تررظی قارار گرفتاِ
اظت .ترخی هطالعاات ًؽااى های دّاد کاِ اخاتال ت
تیٌایی تا هودٍدیت تیؽتر در اًدام فعالیت ّا ی زًدگی
ّوراُ اظت ٍ تا پاییي آهدى ظطح اقتفادی ،اختوااعی
زًدگی افراد ًیس هرتثط های تاؼاد ( ّ .)10،11وچٌایي
هطالعات قثلی ،ؼیَع ٍ ترٍز تیؽتر اختال ت تی ٌایی یاا
تیواریْای چؽاوی ٍ عَاهال خطارزای آًْاا را در تایي
گرٍّْای اختواعی  -اقتفادی پاییيتر گسارغ کردُ اًد
(  . )13،14،15هطاتق آ هار ظازهاى تْداؼت خْاًی حدٍد
 90درـد از هثتالیاى تِ اختال ت تیٌایی در کؽَرّای
در حال تَظعِ زًدگی هی کٌٌد (  .)5در ترخی هطالعات
خارخی ٍ یصگیْای دهاَگرافیکی ٍاختوااعی  -اقتفاادی
هاًٌد ظي ،خٌعیت ،ظطح توفیالت ٍ درآهد از عَاهل
اـلی پیؽگَیی کٌٌدُ ٍضعیت هرتثط تا ظالهت چؽان
عٌَاى ؼدُ اظت (  . )12تا ایي حال چٌاًچاِ گفتاِ ؼاد
هطالعِ ای کِ در داخل کؽَر تِ تررظی کیفیت زًادگی
هرتثط تا تیٌایی در گارٍُ ظاالوٌداى پرداختاِ تاؼاد ٍ
ّوچٌیي تعییي کٌٌدُ ّای هرتثط تا ٍضاعیت کیفیات
زًدگی چؽوی را هَرد تررظی قرار داؼتِ تاؼاد ،یافات
ًؽد .ل ا در ایي هطالعِ  ،عالٍُ تر اًدازُ گیری ٍ تَـیف
ٍضعیت کیفیت زًدگی هرتثط تا تیٌایی ظالوٌداى ؼْر
تْااراى ،راتطااِ ٍضااعیت اختواااعی ٍ اقتفااادی ٍ ظااایر
ٍیصگی ّای ظالوٌداى ت ا ٍضعیت کیفیت زًدگی تیٌایی
آًْا ًیس هَرد تررظی قرار هی گیارد .ؼٌاظاایی تعیایي
کٌٌدُ ّای هْن دهَگرافیکی ٍ اقتفادی  -اختواعی در
کیفیت زًدگی تیٌایی ظاالوٌداى ها ی تَاًاد تاِ ترًاهاِ
ریااسی ٍ هداخلااِ ّدفوٌااد در پیؽااگیری از اخااتال ت
تیٌایی در ایاي گارٍُ خوعیتای پیؽارًٍدُ ،گعاتردُ ٍ
آ ظیة پ یر ت ِ لواظ اختال ت تیٌایی تیاًداهاد(.)7،16
اهید اظت ًتایح حاـل از ایي پصٍّػ ت تَاًد هٌدار تاِ
ارایِ ترًاهِ ّای هراقثت چؽوی هٌ ن در ظالوٌداى از
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مقدمه
ظالوٌدی خوعیت ٍ افسایػ ظْن افراد ظاالوَردُ در
خوعیت یکی از هْوتاریي تواَ ت اختوااعی در قارى
تیعت ٍ یکن هی تاؼد (  .) 1تررظی ّای خوعیتی ًؽااى
هی دّد کِ در ایراى ٍ خْاى ترکیة ظٌی خوعیات رٍ
تِ ظالوٌد ؼدى هی رٍد ٍ ایي رًٍد در آیٌدُ ظریعتر از
قثل خَاّد تَد .هؽکالت تیٌایی یکی از هؽکالت ؼایع
در دٍراى ظالوٌدی اظت ٍ تِ عٌاَاى ظاَهیي اخاتالل
فیسیکی ؼایع در ظالوٌداى تِ ؼوار های آیاد (  . )1،2تار
اظاااض ه طالعااات اًدااام ؼاادُ در ایااراى ،طاای ظااالْای
 ،2010- 1990افسایػ هعٌادار ی در ظالْای ًااتَاًی از
دظت رفتِ تر اثر تیواریْاای چؽاوی ٍاتعاتِ تاِ ظاي
ٍخااَد داؼااتِ اظاات .زیاارا کااِ طاای ظااالْای گاا ر
اپیدهیَلَشیک ٍ گ ار خوعیتی ٍ افاسایػ پایػ رًٍادُ
خوعیت ظالوٌداى ،هیساى تیواریْای چؽوی ٍ تار ایاي
دظتِ از تیواریْا در خاهعِ رًٍد فسایٌدُ ای داؼتِ اظت
( .)3،4
ا ختال ت تیٌایی ّوراُ تا طیف ٍظیعی از پیاهادّای
ًاهطلَب ظالهت اظت کِ تاثیر قاتل تَخْی تر کیفیات
زًدگی علی الوفَؾ در ظٌیي ظالوٌدی دارد .ظاقَ ،
افعاردگی ،تغییارات عاادات زًادگی ٍ از دظات دادى
اظتقالل از پیاهدّای اختال ت تیٌایی ّعتٌد (  .) 5لا ا
یکی از اظاظی تریي خٌثِ ّاایی کاِ در تواػ ظاالهت
ظالوٌداى هی تایعت هَرد تَخِ قرار گیرد تاثیر ٍضعیت
تیٌایی تر کیفیت زًدگی ظالوٌداى هی تاؼاد .کیفیات
زًدگی تِ تعریف ظازهاى خْاًی تْداؼات ؼااهل در
افااراد از هَقعیاات ٍ ٍضااعیت خااَد در زًاادگی از ً اار
فرٌّگ ،ظیعتن ارزؼی کاِ در آى زًادگی های کٌٌاد،
اّداف ،اًت ارات ،اظاتاًداردّا ٍ اٍلَیات ّایؽااى های
تاؼد .کیفیت زًدگی یک هفَْم هثتٌی تر فارد اظات ٍ
تَظط دیگراى قاتل هؽاّدُ ًیعات ٍ تار در افاراد از
خٌثِ ّای هوتلف زًدگیؽاى اظتَار اظت (  .) 23کیفیت
زًدگی هرت ثط تاا تیٌااییً 1یاس در ٍاقاع در افاراد از
تیٌایی ٍ هؽکالت رٍزهرُ آًْا کِ تر اثر هؽکالت تیٌایی
ایداد هی ؼَد ،هی تاؼد (.) 6
هطالعات قثلی ارتثاا اخاتال ت تیٌاایی تاا کااّػ
کیفیت زًدگی ،اظتقالل ،فعالیت ّای فردی ٍ اختواعی
ٍ افعردگی را ًؽاى دادُ اًد (  ، )37 ،21،22اهاا تررظای
کیفیت زًدگی هرتثط تا تیٌایی تا اتسار اختفاـی کوتر
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ظَی ترًاهِ ریساى گر دد کِ هَخثاات ارتقاای خادهات
چؽوی هٌاظة ٍ تٌْگاام تارای ظاالوٌداى کان تیٌاا را
فراّن کردُ ٍ در ًْایت هٌدر تِ ارتقای کیفیت زًادگی
در ظالْای پیری ٍ کاّػ توػ قاتل تَخْی از تثعاات
اختواعی ،اقتفادی ٍ رٍا ًؽٌاختی ًاؼی از آى ؼَد.

Design Effect
National Eye Institute-Visual Function Questionnaire
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مواد و روشها
ایي هطالعِ از ًَع هطالعات کوی اظات کاِ تاِ رٍغ
هقطعی ٍ تَـایفی  -تولیلای اًداام ؼادُ اظات .ایاي
هطالعِ یک هطالعِ خاهعِ هوَر اظت ٍ تر رٍی خوعیت
ظالوٌداى  60ظال ٍ تا تر ظاکي در ؼْر تْراى در ظال
 1396اًدام ؼدُ اظت  .اًتواب هرز ظٌی  60ظاال تاِ
عٌَاى خاهعِ پصٍّػ تر هثٌای تعریف ظاازهاى خْااًی
تْداؼت از ظالوٌداى در کؽَرّای در حال تَظعِ های
تاؼدً .وًَاِ گیاری در ایاي هطالعاِ تفاَرت تفاادفی
خَؼِ ای ٍ ظیعتواتیک چٌد یاِ تاَدُ ٍ هٌااطق 22
گاًِ ؼْر تْراى تِ عٌَاى خَؼِ ّاای هطالعاِ در ً ار
گرفتِ ؼدُ اظات .هثٌاای اًتوااب خَؼاِ ّاا در ایاي
هطالعِ ٍضعیت اقتفادی  -اختواعی هٌاطق خغرافیاایی
ؼْر تْراى اظت کِ تر هثٌای تقعین تٌادی ؼاْری در
هطالعات فیرٍز اتادی (  ٍ ) 1385پَراحود (  )1392اًدام
ؼدُ اظت کِ در ایي هطالعاات هٌااطق تْاراى از ً ار
رفاّی ٍ ٍضعیت اقتفاادی  -اختوااعی تاِ ظاِ دظاتِ
غٌای ،هتَظاط ٍ ضاعیف تقعاین های ؼاًَد ( .)17،18
ظپط از ّر یک از ظِ دظتِ هٌاطق فاَ الا کر ،یاک
هٌطقااِ تااِ ترتیااة ؼاااهل هٌاااطق  10 ، 8 ،3تفااَرت
تفادفی اًتواب ؼادًد ٍ در ًْایات یاک هولاِ ؼااهل
هولِ ّای هیرداهاد ،دردؼت ٍ کارٍى تفَرت تفاادفی
از هٌاطق ه کَر اًتواب ؼدًد  .در ّار هولاِ ،از ًقطاِ
ؼرٍع در ًقؽِ ّای تلَ تٌدی ؼْری کار ًوًَِ گیری
آغاز ؼد ٍ هطاتق تاا ًقؽاِ تاِ درب هٌاازل هراخعاِ ٍ
ٍخَد فرد ظالوٌد در خاًَار تررظی گردیاد .در ـاَرت
ٍخَد ظالوٌد در آى خاًَار تَضیواتی در هاَرد ّادف
طرح ٍ هدت زهاى زم ترای پرظؽگری ارایِ ؼد ٍ پط
از کعة رضایت اگاّاًِ ،هفاحثِ تا ایؽاى اًدام گردید.
ظااپط ،تاارای یااافتي ًوًَااِ تعاادی ،تااِ رٍغ تفااادفی
ظیعتواتیک تِ پٌح پاال تعادی هراخعاِ ؼاد ٍ کاار
ًوًَِ گیری تِ ّویي ترتیة اداهِ یافت تا ًوًَِ هاَرد
ًیاز خوع آٍری گردید.

تعداد حدن ًوًَِ هطالعِ حاضر تاا تَخاِ تاِ ؼایَع
هؽکالت چؽوی در ظالوٌداى تا ی  60ظال در تْراى
هواظثِ گردید ،کِ در هطالعِ ً َدّی هقدم ٍ ّوکااراى
ایي هیساى در ظال  % 61 ،1395ترآٍرد ؼدُ تاَد ( .)19
تٌاترایي ،تا ایي هیساى ؼیَع ٍ ،در ً ار گارفتي خطاای
ٍ خطای ًَع دٍم تراتر
ًَع اٍل تراتر
ٍ ّوچٌیي تا در ً ر گرفتي اخاتالف ؼایَع هؽاکالت
چؽوی تیي ظطَح اقتفاادی اختوااعی ضاعیف ٍ غیار
ضعی ف (هتَظط ٍ قَی) هعادل  ،% 15حدن ًوًَِ تارای
دٍ گرٍُ هواظثِ گردید .تا تَخِ تِ ًَع ًوًَاِ گیاری
1
خَؼِ ای در ایي هطالعِ ٍ در ً ار گارفتي اثار طارح
هعادل ً ٍ 1.5رخ پاظودّی هعادل  % 90در ًْایات تاا
ایي فرضیات حدن ًوًَِ ای هعادل ً 623فر ترای ایاي
هطالعِ هواظثِ گردید.
اتسا ر گرد آ ٍری دادُ ّا در ایي هطالعِ پرظؽٌاهِ تاَد.
خْت اًدازُ گیری کیفیت زًدگی هرتثط تاا تیٌاایی ،از
پرظؽاااااٌاهِ  25ظااااا َالی کیفیااااات زًااااادگی
تیٌایی (NEI.VFQ)2اًعتیتَ توقیقات هلی چؽن پسؼکی
آهریکا اظتفادُ گردید کِ ًعوِ فارظی آى در ایراى قثال
تْیِ ٍ رٍاى ظٌدی ؼدُ ٍ رٍایی ٍ پایایی آى ًیس تاییاد
گردیدُ اظت ( .) 6ایي پرظؽٌاهِ کِ تر اظاض هفااحثِ
تا فرد ظاالوٌد تکویال گردیاد دارای  12حیطاِ ٍ ّار
حیطِ دارای آیتن ّایی هی تاؼد کِ در خدٍل ً 1ؽاى
دادُ ؼدُ اظت  .از هقیاضّای درخِتٌادی هوتلفای از
قثیل هقیاض پٌح درخِای لیکرت از عالی تا ضعیف ٍ تلی
ٍ خیر ترای پاظخ دّی تاِ ظااا ت هتفااٍت ایاي اتاسار
اظتفادُ هی ؼَد ً .ورُ ّر حیطِ ت یي ـفر تا  100های
تاؼد کِ ـفر تدتریي ٍ  100تا تریي عولکرد را ًؽااى
هی دّد .داهٌِ ًورُ کلی ًیس تیي ـفر تاا  100درخاِ
تٌدی ؼدُ اظت .خْت خوع اٍری اطالعات دهَگرافیک
ٍ اقتفادی – اختوااعی ًیاس ظاَا تی در زهیٌاِ ظاي،
خٌطٍ ،ضعیت تاّلٍ ،ضعیت توفیلیٍ ،ضعیت ؼغلی،
ٍضعیت هعکيٍ ،ضعیت هالی ٍ ت رخَرداری از تیواِ در
پرظؽٌاهِ تدٍیي ؼدُ تَد ،ایاي قعاوت از پرظؽاٌاهِ
قثال در هطالعِ تاخَر ٍ ّوکاراى اظتفادُ گردیادُ تاَد
( .)20
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سال َجدَم ،شمارٌ  ، 1بُار  ،1189شمارٌ مسلسل. .89

جذيل  -1حیطٍ َا ي آیتم َای درين َر حیطٍ در پرسشىامٍ ارزیابی

حیطه ها

عملکرد بیىایی NEI.VFQ

ایتم های درين هز حیطه

دید عوَهی

 6ظطح تیٌایی (ًورُ دّی )0-10

درد چؽوی

هدت زهاى درد در چؽن یا اطراف آى
هقدار درد در چؽن یا اطراف آى

فعالیتْای هرتثط تا دید ًسدیک

هؽکل در :خَاًدى ًَؼتِ ّای هعوَلی رٍزًاهِ
خَاًدى ًَؼتِ ّای ریس
خَب دیدى از ًسدیک
دیدى کارت ّا یا تازی ّای دیدیتالی ()games

پیداکردى اؼیاء در یک قفعِ ؼلَغ
خَاًدى دقیق ـَرت حعاب فرٍؼگاّْا
اـالح ـَرت ،آراظتي هَ یا آرایػ کردى

فعالیتْای هرتثط تا دید دٍر

هؽکل در :خَاًدى عالین راًٌدگی
پاییي آهدى از پلِ در رٍز
پاییي آهدى از پلِ در ؼة
ؼٌاختي افراد آؼٌا در طرف دیگر اتا

تواؼای ترًاهِ ّای تلَیسیًَی
ؼرکت فعالیت ّای ٍرزؼی یا خارج از هٌسل
رفتي تِ ظیٌوا یا تفریح

عولکرد اختواعی هرتثط تا تیٌایی

هؽکل در دیدى ًوَُ ٍاکٌػ هردم
اًدام فعالیتْای اختواعی هعوَلی

پ یرایی در هٌسل
هالقات تا دیگراى

ظالهت رٍحی هرتثط تا تیٌایی

هدت زهاىً :گراًی در ارتثا تا تیٌایی
فکر کردى تِ تیٌایی
احعاض درهاًدگی هرتثط تا تیٌایی
زٍد رًح تَدى در اغلة اٍقات

هیساىـوتً :گراًی هٌدرتِ ؼرهٌدگیدر خَد ٍدیگراى
توریک پ یر تَدى ًعثت تِ دیگراى
احعاض درهاًدگی در اغلة اٍقات
کٌترل تعیار کوتر تر فعالیتْا

اًت ارات عولکرد هرتثط تا تیٌایی

هیساى ـوت تَقع از چؽن ضعیف تر
تَقع از چؽن تْتر

تْتر یا تدتر ؼدى تیٌایی:
اًت ارات ترای ظال آیٌدُ

هؽکالت ایفای ًقػ ٍ اًدام
اهَر هرتثط تا تیٌایی

هدت زهاى :هَفقیت کوتر در اًدام دادى ٍظایف
ًیاز تیؽتر تِ کوک دیگراى
ظپردى اهَر تِ دیگراى

هودٍدیت در اًدام اهَر
کن توول ؼدى

ٍاتعتگی هرتثط تا تیٌایی

هیساى ـوت :هاًدى در خاًِ در اغلة اٍقات
داًعتي اهَر ؼوفی تَظط دیگراى
از خاًِ تٌْا خارج ًؽدى

تکیِ تیؽتر تِ ظوٌاى دیگراى
ًیاز تِ کوک تیؽتر دیگراى

راًٌدگی

هؽکل راًٌدگی در طَل رٍز :در هکاًْای آؼٌا
در هکاًْای غیر آؼٌا

هؽکالت راًٌدگی :در ؼة
در ؼرایط هؽکل

دید رًگْا

هؽکل در تؽویؿ رًگ لثاظْا

دید هویطی

هؽکل در دیدى اؼیاء از پْلَ

تعد از خوع آٍری اطالعات هَرد ًیاز ٍ پا یػ ٍ ٍرٍد آىّاا
تِ ًرمافسار آهاری ً SPSSعوِ  22اقدام تاِ تدسیاِ ٍ تولیال
آهاری دادُ ّا در ظاطح هعٌای داری کوتار از  0/05گردیاد.
خْت تَـیف یافتِ ّا از آهارُ ّای تَـیفی هاًٌاد فراٍاًای ٍ
درـد اظتفادُ ؼد ٍ خْت تولیل دادُ ّا ،تا تَخِ تاِ خَؼاِ
ای تَدى ًوًَِ گیری در ایي هطالعِ ،از رگرظیَى خطی چٌاد

1

ظطوی چٌد گاًِ اظتفادُ ؼد .قاتال ککار اظات اظاتفادُ از
رگرظیَى ظادُ (تک ظطوی) در ایي هطالعِ خْت آًالیس یافتِ
ّا تِ دلیل ًَع ًوًَِ گیاری خَؼاِ ای ٍ چٌاد یاِ هٌاظاة
ًثاااَد .تااارای ایاااي هطالعاااِ هداااَز اخاااال تاااا کاااد
 IR.TUMS.SPH.REC.1396.3616از داًؽاااکدُ تْداؼااات
داًؽگاُ علَم پسؼکی تْراى دریافت گردید.
Multi-level mixed-effect linear regression analysis
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ظالهت عوَهی

 5ظطح ظالهت عوَهی (ًورُ دّی )0-10

فصلىامٍ

سارا بیگدلی ي َمکاران59 ..

کیفیت زودگی مرتبط با بیىایی سالمىدان

جذيل  - 2يیژگیُای زمیىٍ ای سالمىذان شُر تُران بر حسب جىسیت ي يضعیت اقتصادی مىطقٍ زوذگی

کل
فراٍاًی

ٍضعیت اقتفادی هٌطقِ زًدگی

خٌعیت
هرد

زى

غٌی

566

(322 )56/9

(244 )43/1

(157 )27/7

(244 )43/1( 165 )29/2

هرد (درـد)

(322 )56/9

-

-

(78 )49/7

(129 )52/9( 115 )69/7

زى (درـد)

(244 )43/1

-

-

(79 )50/3

(50 )30/3

(115 )47/1

ظي

اًوراف هعیار ±هیاًگیي

70/5 ± 8/2

71 ± 8/5

70 ± 7/7

70± 8/3

70/6 ± 8

70/8 ± 8/3

ٍضعیت
تاّل

هتاّل

(412 )72/8

(286 )88/8

(126 )51/6

(125 )79/6

(126 )76/4

(161 )66/0

ظایر

(154 )27/2

(36 )11/2

(118 )48/4

(32 )20/4

(39 )23/6

(83 )34/0

تٌْا (درـد)

(113 )20/0

(27 )8/4

(86 )35/2

(24 )15/3

(29 )17/6

(60 )24/6

غیر تٌْا (درـد)

(453 )80/0

(295 )91/6

(158 )64/8

(133 )84/7

(184 )75/4( 136 )82/4

خٌعیت

ترتیثات
زًدگی

هیساى
توفیالت

ٍضعیت
ؼغلی
ٍضعیت
هالی
ٍضعیت
تیوِ

هتَظط

ضعیف

تیعَاد

(75 )13/3

(21 )6/5

(54 )22/3

(6 )3/8

(18 )10/9

(51 )21/2

اتتدایی

(222 )39/4

(119 )37/1

(103 )42/6

(36 )22/9

(73 )44/2

(13 )46/9

ظیکل

(69 )12/3

(44 )13/7

(25 )10/3

(22 )14/0

(16 )9/7

(31 )12/9

دیپلن

(110 )19/5

(71 )22/1

(39 )16/1

(37 )23/6

(35 )21/2

(38 )15/8

داًؽگاّی ٍ حَزٍی

(87 )15/5

(66 )20/6

(21 )8/7

(56 )35/7

(23 )13/9

(8 )3/3

ؼاغل

(41 )7/3

(40 )12/5

(1 )0/4

(11 )7/1

(14 )8/5

(16 )6/7

تازًؽعتِ

(296 )52/8

(245 )76/3

(51 )21/3

(84 )53/8

(99 )60/0

(13 )47/1

خاًِدار /تیکار

(224 )39/9

(36 )11/2

(188 )78/3

(61 )39/1

(52 )31/5

(11 )46/3

ضعیف

(150 )28/0

(76 )24/7

(74 )32/6

(3 )2/2

(61 )37/4

(86 )36/3

هتَظط

(306 )57/2

(192 )62/3

(114 )50/2

(63 )46/7

(97 )59/5

(46 )61/6

خَب

(79 )14/8

(40 )13/0

(39 )17/2

(69 )51/1

(5 )3/1

(5 )2/1

دارد

(520 )92/0

(289 )89/8

(231 )94/7

(147 )93/6

(146 )88/5

(227)93/4

ًدارد

(45 )8/0

(33 )10/2

(12 )4/9

(10 )6/4

(19 )11/5

(16 )6/6

Published By Tehran University Of Medical Sciences: www.TUMS.ac.ir

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 9:03 IRDT on Thursday April 15th 2021

یافته ها
در ایي هطالعِ از تیي ً 623وًَِ تعییي ؼادًُ 566 ،فار در
هطالعِ ؼرکت کردًد تٌااترایي ًارخ پاظاوگَیی هعاادل %90
هواظثِ گردید .ایي عدد گَیای ایي هَضَع های تاؼاد کاِ از
تیي کل خاًَارّاای دارای ظاالوٌد کاِ تاِ درب هٌاازل آًْاا
هراخعِ گردید  %90حاضر تِ ّوکاری در هطالعاِ ؼادًد کاِ
الثتِ ایي هیساى در هٌاطق هوتلف تعیار هتفاٍت تاَد تطاَری
کِ در هٌاطق هتَظط ٍ فقیر تقریثا کل افراد هایل تِ هؽارکت
تَدًد اها در هٌطقِ غٌی ًرخ هؽارکت خیلی پاییي تر تَد.
خدٍل ٍ 2یصگی ّای زهیٌِ ای افراد ظالوٌد هَرد هطالعِ را
تَـیف هی کٌدّ .واًطَر کِ در ایي خدٍل ًؽااى دادُ ؼادُ
اظت ،از تیي ظالوٌداى ؼرکت کٌٌدُ در ایي پاصٍّػ ،حادٍد
 57درـد هرد تَدًد ٍ هیاًگیي ظٌی ًوًَِ هاَرد تررظای 70
ظال تَدّ .وچٌیي اکثر افراد ًوًَاِ هاَرد تررظای یعٌای 73
درـد هتاّل تَدًد (هیساى تاّل در هرداى حادٍد  %89هارد ٍ

در زًاى حدٍد  20 ٍ )%52درـد ظالوٌداى هَرد تررظی تٌْاا
زًدگی هی کردًد ( %8هرتَ تِ ظالوٌداى هرد ٍ حادٍد %35
زًاى ظالوٌد) .هطاتق تا یافتِ ّای ًؽاى دادُ ؼادُ در خادٍل
 ،2حدٍد  %13ؼرکت کٌٌدگاى در هطالعِ تیعاَاد تَدًاد کاِ
اکثریت ایي هیساى هرتَ تِ ظالوٌداى زى ) (% 22تَد ٍ 15%
افااراد دارای توفاایالت داًؽااگاّی تَدًااد ٍ ظااایریي دارای
توفیالت اتتدایی ،ظیکل ٍ دیپلن تَدًد .در خفَؾ ٍضاعیت
ؼغلی یافتِ ّای هطالعِ ًؽاى داد کِ حدٍد  %53از ظالوٌداى
هااَرد هطالعااِ تازًؽعااتِ تَدًااد ٍ حاادٍد  %72از حقااَ تاااز
ًؽعتگی یا هعتوری ترای تاهیي هوارج خَد تْرُ هایترًاد.
 %92از افراد هَرد تررظی دارای تیواِ تَدًاد کاِ  % 56دارای
تیوِ تاهیي اختواعی تَدًد ٍ  %8از ایي افراد اظْار کردًد کاِ
دارای ّااین ًااَع تیوااِ ای ًثَدًاادّ .وچٌاایي حاادٍدا %65
ظالوٌداى ؼرکت کٌٌدُ دارای تیوِ تکویلی تَدًد.
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عوااَهی تااا اهتیازّااای  65/8 ،57/9 ،50/3,،42/6تااِ ترتیااة
کوتریي ًوارات را در عولکارد تیٌاایی ظاالوٌد اخا کردًاد.
هیاًگیي ًورُ کلی کیفیت زًدگی چؽوی در ظاالوٌداى هاَرد
تررظی ًیس  80هواظثِ ؼد کِ ایي عدد تا افسایػ ظاي کوای
رٍ تِ کاّػ هی رٍد ٍ در هرداى ظالوٌد تا تر از زًاى گاسارغ
ؼد (هرداى  ٍ 83زًاى  .)75چٌاًچِ در خدٍل  3قاتل هؽاّدُ
اظت هرداى در توام حیطِ ّای دٍازدُ گاًاِ کیفیات زًادگی
چؽوی ًورات تا تری از زًاى کعاة کردًاد ،تداس در حیطاِ
ٍاتعتگی کِ ًورُ یکعاًی داؼتٌد.

جذيل  –3ومرات ابعاد مختلف ي ومرٌ کل کیفیت زوذگی مرتبط با بیىایی در سالمىذان شُر تُران

داهٌِ توام ًورات 100-0

کل

خٌعیت

گرٍُّای ظٌی

حیطِ

(اًوراف هعیار) هیاًگیي

60-69

70-79

<80

هرد

زى

ظالهت عوَهی

(65/8 )17/6

(69/3 )15/9

(64/1 )18

(59/7 )19/6

(68/4 )17/3

(62/5 )17/6

دید کلی

(69/5 )18/2

(70/9 )17/4

(69 )18/3

(66/5 )20/3

(71/3 )17/6

(67/2 )18/9

درد چؽوی

(92/2 )14/3

(94/4 )11/8

(90/4 )14/7

(89/6 )18/5

(93/4 )12/8

(90/7 )16

دید ًسدیک

(90/6 )17/6

(92/5 )15/3

(89/8 )17/6

(86/8 )22/5

(92/3 )14/3

(88/5 )21

دید دٍر

(93/6 )14/3

(95/4 )13

(92/9 )14

(90 )17/5

(95/3 )11

(91/5 )17/5

عولکرد اختواعی

(96/7 )12/5

(97/5 )11

(96/8 )12/1

(94/4 )16/3

(98 )8/7

(95/1 )16

ظالهت رٍحی

(57/9 )9/2

(58/6 )8/7

(57/4 )8/4

(57/3 )11/7

(58/4 )8

(57/4 )10/6

هودٍدیت در ایفای ًقػ

(84/5 )21/8

(88/4 )18/9

(82/6 )21/7

(77/1 )26/8

(85/5 )21/2

(83/3 )22/6

ٍاتعتگی

(50/3 )8/2

(50/1 )7/3

(50/5 )7/5

(50/4 )11/3

(50/4 )7/1

(50/3 )9/5

راًٌدگی

(42/6 )47/3

(47/9 )48/3

(40 )46

(28/6 )43

(75/3 )38/6

(50/2 )21/6

دید رًگّا

(96/8 )12/4

(97/4 )11/8

(97/3 )11/5

(94/7 )15/1

(97/8 )9

(95/5 )15/7

دید هویطی

(95 )15

(96/3 )12/9

(94/9 )14/9

(91/5 )19/7

(96/1 )12/4

(93/7 )17/9

ًورُ کلی کیفیت زًدگی
چؽوی

(80 )11/6

(81/5 )10/7

(79/2 )10/9

(77/2 )14/7

(83/2 )9/6

(75/7 )12/7

خدٍل ً 4تایح آزهَى آهاری رگرظیَى خطی چٌد ظاطوی را در
تررظی ارتثا تیي ٍیصگیْاای دهاَگرافیکی ٍ اقتفاادی -اختوااعی
ظالوٌداى ٍ ًورُ کیفیت زًدگی تیٌایی آًْا ًؽاى هی دّد .چٌاًچاِ
در خدٍل ًؽاى دادُ ؼدُ اظت ،از هیاى هتغیرّای هَرد تررظای در
ایي هطالعِ ،ظاي تاا تواام حیطاِ ّاای کیفیات زًادگی تیٌاایی ٍ
ّوچٌیي تاا هیااًگیي ًوارُ کلای ارتثاا آهااری هعٌاا داری دارد،
تطَریکِ تا یک ظال افسایػ ظايً ،وارُ هیااًگیي کیفیات زًادگی
چؽوی تِ هقدار ٍ 0/17احد کاّػ هییاتد .یافتِ ّا ًؽاى هی دّاد
کِ عالٍُ تر ظي ،خٌعایت تاا کیفیات زًادگی چؽاوی در ارتثاا
هعٌی داری تاَدُ اظات ،تطَریکاِ ًوارُ هیااًگیي کیفیات زًادگی
چؽوی در هرداى تِ هقدار ٍ 7/5احاد تیؽاتر از زًااى تاَد .از هیااى
هتغیرّای اقتفادی  -اختواعی تررظی ؼدُ در ایي پصٍّػ ،هتغیار

توفیالت ،ارتثا آهاری هعٌاداری تا کیفیت زًادگی تیٌاایی ًؽااى
داد ،تطَریکِ افراد تی ظَاد ًعثت تِ افراد تا ظَاد تِ هقدار ٍ 3احاد،
کیفیت زًدگی چؽوی کوتاری داؼاتٌدٍ .ضاعیت تاّال ،ترتیثاات
زًدگیٍ ،ضعیت هالی ٍ داؼاتي تیواِ درهااًی تااثیر هعٌااداری تار
کیفیت زًدگی چؽوی ًؽاى ًداد .از طرف دیگر افراد ؼااغل ًیاس در
ظطح خطای  10درـدٍ 3/4 ،احد کیفیت زًدگی چؽوی تیؽاتری
ًعثت تِ افراد غیر ؼااغل داؼاتٌد اهاا ایاي ارتثاا از ً ار آهااری
هعٌادار ًثَد  .تا تَخِ تِ ًتایح خدٍل  ،4ظطح یک غیار ـافر ٍ
هعٌادار هیتاؼد اها ظطح دٍم غیر ـفر تَدُ اهاا از ً ار آهااری
هعٌادار ًیعت ( ٍ )P=0/32ایي تدیي هعٌاظات کاِ در ٍاقاع ظاطح
دٍم یعٌی ٍضعیت اقتفادی هٌطقِ زًدگی ظالوٌد ،اثر هتفااٍتی تار
ًورُ کیفیت زًدگی چؽوی ًداؼتِ اظت.
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در ایي هطالعِ ّوچٌایي ًوارُ کیفیات زًادگی هارتثط تاا
تیٌایی ظالوٌداى تا اظتفادُ از پرظؽٌاهِ ّ NEI VFQ-25ان تاِ
ـَرت کلی ٍ ّن در حیطِ ّای دٍازدُگاًِ آى هواظثِ ؼد ٍ
یافتِ ّای هرتَطِ در خدٍل  3ارایِ گردیدُ اظت .چٌاًچاِ در
تا ککر ؼدً ،ورُ ّر حیطِ ٍ ًورُ کلی تیي ـفر تا  100هی
تاؼد .یافتِ ّای ایي هطالعِ ًؽاى داد کِ حیطِ ّای دید رًگ
ٍ عولکرد اختواعی تا کعاة اهتیااز  96/7 ٍ 96/8تاِ ترتیاة
تْتریي ٍضعیت را تیي حیطِ ّای  12گاًِ داؼتٌدّ .وچٌایي
حیطِ ّاای راًٌادگیٍ ،اتعاتگی ،ظاالهت رٍحای ٍ ظاالهت

سال َجدَم ،شمارٌ  ، 1بُار  ،1189شمارٌ مسلسل. .89

سارا بیگدلی ي َمکاران66 ..

کیفیت زودگی مرتبط با بیىایی سالمىدان

فصلىامٍ

جذيل  -4ارتباط بیه يیژگیُای دمًگرافیکی ي اقتصادی اجتماعی سالمىذان
ي کیفیت زوذگی بیىایی آوُا با استفادٌ از آزمًن آماری رگرسیًن خطی چىذ سطحی

(89/2 )79/8_98/7

18/6

>0/001

زى

Ref

Ref

Ref

هرد

(7/2 )5_9/4

6/4

>0/001

(-0/1 )-0/3_-0/05

-2/9

0/004

غیر هتاّل

Ref

Ref

Ref

هتاّل

(1/6 )-1/7_4/9

0/9

0/4

ظایر

Ref

Ref

Ref

تٌْا

(-0/2 )-3/8_3/4

-0/1

0/9

تاظَاد

Ref

Ref

Ref

تیظَاد

(-3 )-6_0/07

-2

0/04

غیر ؼاغل

Ref

Ref

Ref

ؼاغل (فعال)

(3/4 )-0/4_7/2

1/7

0/08

خَب

Ref

Ref

Ref

ضعیف

(-0/1 )-2/3_2/1

-0/1

0/9

ًدارد

Ref

Ref

Ref

دارد

(-2/7 )-6/2_0/8

-1/5

0/1

ياریاوس سطح یک

108/6

15/9

>0/001

ياریاوس سطح دي

3/8

0/98

0/32

ثابت
جىسیت
سه
يضعیت تاهل
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تحصیالت
يضعیت شغلی
يضعیت مالی
بیمه درماوی

بحث
ّدف اـلی از هطالعِ حاضر اتتدا تَـیف ٍضاعیت کیفیات
زًدگی تیٌایی در ظالوٌداى ؼْر تْراى ٍ ظپط تررظای تااثیر
تعدادی از عَاهل هْن دهَگرافیکی ٍ اقتفادی  -اختوااعی تار
آى تَدً .تایح ایي هطالعِ ًؽااى داد کاِ هیااًگیي ًوارُ کلای
کیفیت زًدگی چؽوی در افراد ظاالوٌد  60ظاالِ ٍ تاا تر در
ؼْر تْراى  80از حداکثر  100هی تاؼد کِ ایي ًورُ هیاًگیي
در هرداى ظالوٌد تا تر از زًاى گسارغ ؼدُ اظت (هرداى ٍ 83
زًاى ّ .)75وچٌیي ،ایي هطالعِ ًؽاى داد کِ حیطِ ّای دیاد
رًگ ٍ عولکارد اختوااعی تاا کعاة اهتیااز  96/7 ٍ 96/8تاِ
ترتیة تیؽاتریي ًوارات ٍ حیطاِ ّاای راًٌادگیٍ ،اتعاتگی،
ظالهت رٍحی ٍ ظاالهت عواَهی تاا اهتیازّاای ،50/3,،42/6
 65/8 ،57/9تِ ترتیة کوتریي ًورات را در تیي حیطاِ ّاای
عولکرد تیٌایی ظالوٌد داؼتٌد .هرٍری تر هطالعات قثلی اًدام
ؼدُ در ایراى ًؽاى داد کِ ایي یافتِ ّا ،تغیر از تعد راًٌادگی،
تا یافتِ ّای آى هطالعات هؽاتِ ٍ ّوعَ هی تاؼٌد (.)26،27
در ارتثا تا تعد راًٌدگی ،هطالعِ ّ ٍ Owenوکااراى ًؽااى
داد ظَا ت هرتَ تِ تعد راًٌدگی در پرظؽٌاهِ تعیار حعاض

1

ٍ دچار خطای هثثت کاکب تاا تر از ظاایر ظاَا ت تاَدُ ٍ
احتوال خطا در پاظاودّی در ایاي تعاد پرظؽاٌاهِ تا ظات
( .)24اها تا تَخِ تِ ارتثاا هعٌاادار افاسایػ ظاي ظاالوٌد ٍ
کاّػ ًورُ تعد راًٌدگی در هطالعِ حاضرً ٍ ،ورُ تعیار پاییي
زًاى ظالوٌد تْراى در راًٌدگیً ،ورُ کن ایي زیار داهٌاِ های
تَاًد هعقَل ٍ قاتل اًت ار تاؼد.
ّوچٌیي هطالعِ هؽاتِ دیگری کاِ در تیوارظاتاى چؽان
پسؼکی ًَر در تْراى تَظط ععگری ٍ ّوکاراى اًداام ؼادُ
تَد هیاًگیي ًورُ کیفیت زًدگی چؽوی را در افراد ظالن 96
ٍ در کعاًی کِ تؽویؿ تیواری چؽن داؼاتٌد  54گاسارغ
کردُ تَد ( .)23تٌا تر ًتایح ا یي هطالعِ ،کیفیات زًادگی در
کعاًی کِ کن تیٌایی یا اًَاع دیگری از اخاتال ت تیٌاایی را
داؼتٌد تِ طاَر هعٌای داری پااییي تار از افاراد ظاالن تاَد.
هطالعاتی کاِ در یًَااى( ،)38ترکیاِ ( ٍ )39شاپاي ( )40تاا
اظتفادُ از ّویي پرظؽٌاهِ اًدام ؼدُ اظت هیااًگیي ًوارُ
کیفیت زًدگی چؽوی د ر تیوااراى هثاتال تاِ یکای از اًاَاع
اختال ت تیٌایی را تِ ترتیاة هعاادل  62 ٍ 66 ،83گاسارغ
False positive rate
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(فاصله اطمیىان) ضزیب

آماره

سطح معىاداری

62

فصلىامٍ

ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

رٍحی ،فعالیت ّای اختواعی ٍ ٍاتعتگی ّای هرتثط تا تیٌایی
هفدا داؼت ٍ افراد دارای توفایالت دیاپلن ٍ داًؽاگاّی از
ًورُ تْتری ًعثت تِ ظایریي ترخَردار تَدًد .در هطالعاِ پاَر
کاخکی (ّ ٍ )32وچٌیي هطالعِ ععگری ٍ ّوکاراى (ً )23یس
راتطِ توفیالت ٍ کیفیات زًادگی چؽاوی هعٌاا دار گاسارغ
گردیدً .تایح توقیقات ًؽاى هی دّاد تایي ظاطح آهاَزغ ٍ
توفیالت ٍ پیاهدّای ظالهت راتطِ هثثت ٍخَد دارد ٍ ظطح
اهَزغ از هعیرّای هوتلف ،تر ظالهت از خولِ ظالهت چؽن
ٍ کیفیت زًدگی هرتثط تا ظالهت تاثیر هی گا ارد (.)35 ،20
در عیي حال ،ظطح تا ی آهَزغ تا دیگر تعییي کٌٌادُ ّاای
ظالهت هثل ظطح درآهد ،ؼغل ٍ ٍضعیت کاار هارتثط اظات
( .)36 ،20از طریق توفایالت ،ظاَاد ٍ فرٌّاگ ظاالهت ّان
ارتقاء پیدا هی کٌد ٍ رفتاار افاراد تاا اـاَل تْداؼاتی تیؽاتر
هٌطثق ؼدُ ٍ در ظطَح تا تر توفایالت ،دغدغاِ ًعاثت تاِ
ظالهتی تیؽترهی ؼَد .ل ا ارتثا توفیالت تا کیفیت زًدگی
تیٌایی در تایید هطالعات قثلی هی تاؼاد( .)32،33،34در ایاي
هطالعِ ارتثاطی تیي کیفیت زًدگی ٍ ظاایر هتغیرّاا از قثیال
ٍضعیت زًدگی ،ؼغلی ،هالی ٍ تیوِ در ظاطح هعٌاادار یافات
ًؽد.
یافتِ ّای هطالعِ حاضر تعٌَاى اٍلیي هطالعِ اًدام ؼدُ در
خفَؾ تررظی کیفیت زًدگی تیٌایی تر ظالوٌداى تْراى حائس
اّویت اظتّ .وچٌیي ایي هطالعِ از حدن ًوًَِ ًعثتا تا یی
ترخَردار تَدُ ٍ تدلیل ًَع ًوًَِ گیری اًدام ؼدُ ،یافتِ ّاای
آى قاتل تعوین تِ ظالوٌداى ؼْر تْراى هی تاؼد .تا ایي حاال،
یافتِ ّای ایي هطالعِ هوکي اظت قاتل تعواین تاِ ظاالوٌداى
کل کؽَر ًثاؼد ٍ ،ل ا خْت اًدام هاداخالت کؽاَری اًداام
هطالعاتی در ظطح ٍظیعتر ٍ تا حدن ًوًَِ تیؽتر پیؽٌْاد هی
ؼَد .تعالٍُ تْاراى تاِ عٌاَاى پایتوات اهکاًاات تْداؼاتی ٍ
درهاًی ٍ ظالهت چؽوی ٍ دظترظای تاِ چؽان پسؼاک ٍ یاا
اپتَهتریعت تیؽتری را تارای پایتوات ًؽایٌاى فاراّن کاردُ
اظت  ٍ ،ایي هَضَع هی تَاًد تطَر هعتقل در تفااٍت کیفیات
زًدگی ظاکٌیي ایي ؼْر تاا ظاایر کؽاَر ًقاػ ایفاا کٌاد .از
هودٍدیت ّای دیگر ایي هطالعاِ ًاَع هطالعاِ آى اظات کاِ
هقطعی تَدُ در ًتیدِ فقط در زهاى هراخعاِ ارزیااتی ـاَرت
هی گیرد ٍ راتطِ زهاًی تیي هتغیر ٍاتعتِ ٍ هتغیرّای هعتقل
قطعی ًیعت .تِ عثارتی راتطِ علیتی هعکَض های تَاًاد تایي
کیفیت زًدگی هرتثط تا تیٌایی ٍ تعضی از فاکتَرّای هعاتقل
ایي هطالعِ از خولِ ؼاغل ٍ توفایالت ٍخاَد داؼاتِ تاؼاد،
تطَریکِ عولکرد پااییي تیٌاایی هیتَاًاد در ؼاغل ظاالوٌد ٍ
ّوچٌیي توفیالت فرد تاثیر هٌفای داؼاتِ تاؼاد ٍ از ظاَی
دیگر ؼغل ظالوٌد ٍ توفیالت اٍ ّن هیتَاًد تر کیفیت تیٌایی
ظالوٌد هَثر تاؼد (.)35،36
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کردُ اًد .لا ا در هقایعاِ تاا هطالعاِ ععاگری ٍ ّوکااراى،
تیواراى چؽوی در ایراى تطَر قاتل تَخْی هیاًگیي کیفیات
زًدگی تیٌایی پاییي تری ًعثت تاِ ّوتایااى خاارخی خاَد
دارًد ( .)23ل ا تٌ ر هی رظد تاثیر اختالل تیٌایی تر کاّػ
کیفیت زًدگی چؽوی هی تَاًد در اثار ؼارایط هعااعد تار
زًدگی ٍ هویط تَاًوٌد ظاز کوتر ؼَد.
ًتایح هطالعِ حاضار ّوچٌایي ًؽااى داد کاِ تایي ًوارُ
کیفیت زًدگی هرتثط تا تیٌایی ٍ هتغیرّای ظي ،خٌعیت ٍ
هیساى توفیالت در ظاالوٌداى ؼاْر تْاراى ارتثاا آهااری
هعٌی داری ٍخَد دارد .در هطالعاِ حاضار تاا افاسایػ ظاي
ًورات کلیِ زیر داهٌاِ ّاا ٍ هیااًگیي کال کیفیات زًادگی
چؽوی  ،تطَر هعٌادار کوتر هی ؼاد .در هطالعاِ ععاگری ٍ
ّوکاراى ًیس ًورُ هیاًگیي کال کیفیات زًادگی تیٌاایی تاا
افسایػ ظي کاّػ یافتِ تَد کِ درتایید ًتایح هطالعِ حاضر
اظت ( .) 23از اًدا کاِ افاسایػ ظاي ٍ ظاالوٌدی از ریعاک
فاکتَر ّای هؽکالت ٍ تیواریْای چؽوی ؼٌاختِ ؼدُ اظت
ٍ گرٍُ ظٌی ظالوٌداى از هْوتریي گرٍّْاای آظایة پا یر
چؽوی هی تاؼٌد( ،)24ایي ارتثا آهاری هعٌادار تیي ظي ٍ
کیفیت زًدگی هٌطقی تٌ ر هی رظد .ایي یافتِ را هطالعاات
خارخی ًیس تایید کردُ اًد (.)25
در تررظی تاثیر هتغیر خٌعیت تار کیفیات زًادگی تیٌاایی
ظالوٌداىً ،ورُ هیاًگیي کل ٍ ّوچٌیي توام زیر داهٌاِ ّاای
هاَرد تررظاای در زًااى کوتاار از هاارداى تاَدُ ٍ تفاااٍت ّااای
هعٌاداری را از لواظ آهاری ًؽاى هی دّد .ایي یافتِ تاا اغلاة
هطالعااات قثلاای اًدااام ؼاادُ هطاتقاات دارد (،)24،25،28،29
گرچِ هعدٍد هطالعاتی تا ٍخَد پاییي تر تَدى کیفیت زًادگی
در زًاى ًعثت تِ هرداى ،اختالف هعٌا داری را گاسارغ ًکاردُ
اًد ( ٍ )27ایي ًکتِ تطَر کلی هَید ایٌعت کِ خٌعت زى تاا
پاییي تَدى کیفیات زًادگی چؽاوی در ارتثاا اظات .تٌااتر
ؼَاّد حاـل از هطالعات قثلیً ،اتراتری اخاتال ت تیٌاایی در
زًاى ٍ هارداى ریؽاِ در ًاتراتریْاای اقتفاادی – اختوااعی از
خولِ ٍضعیت توفیلی ،اقتفادی ،خایگاُ اختواعی ،اظاتقالل
در عولکرد اختواعی ٍ هعاایل فرٌّگای تاِ ًفاع هارداى دارد
( ٍ )30،31گسارؼی هثٌی تر اختالف ظاختاری یاا شًتیکای در
چؽن زًاى ٍ هرداى ارائِ ًؽدُ اظت.
در زهیٌِ راتطِ هیساى توفیالت تا کیفیت زًدگی چؽاوی،
چٌاًچِ در تا ًؽاى دادُ ؼدّ ،رچِ هیساى توفیالت افاراد از
تیعَادی تِ ظوت توفیالت عالیاِ هیال های کٌادٍ ،ضاعیت
کیفیت زًدگی تیٌایی تْتر هی ؼَد ٍ افراد تا ظَاد ًعاثت تاِ
افراد تی ظَاد تاًدازُ ٍ 3احد اختالف ًورُ در کیفیات زًادگی
تیٌایی داؼتٌد .ایي یافتاِ ّاا در ّواِ اتعااد کیفیات زًادگی
چؽوی اعن از فعالیت ّای دیاد دٍر ٍ دیاد ًسدیاک ،ظاالهت
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 هَرد تَخِ قرار،خوعیتی در ظیاظتگ اری ّای ظالهت چؽن
ِگیرد تا تا اظتفادُ از آًْا در گرٍّْای خوعیتی ظالوٌداًی ک
ٍ  اقداهات پیؽاگیری،کوتریي اظتفادُ را از ایي خدهات دارًد
 هطالعات تعدی هی تَاًد تاا.هداخلِ ای تٌوَ هَثر اًدام پ یرد
ٍ طراحی ٍ اخارای هاداخالتی تارای گرٍّْاای آظایة پا یر
ٍ ّوچٌیي حیطِ ّای اٍلَیت دار در کیفیات زًادگی تیٌاایی
 زهیٌِ ارتقاای کیفای،ُظٌدػ اثر توؽی هداخالت اًدام ؼد
تیٌایی ٍ کیفیت زًدگی هرتثط تاا تیٌاایی را تارای ظاالوٌداى
.کؽَر فراّن ًواید

تشکر و قدر دانی
،ایي هطالعِ تا اعتثار پصٍّؽی داًؽگاُ علَم پسؼاکی تْاراى
 گرٍُ علَم هدیریت ٍ اقتفاد تْداؼت اخارا،داًؽکدُ تْداؼت
. تاِ ثثات رظایدُ اظات9413382002 گردید ٍ تا کد طارح
تدیٌَظیلِ از کلیِ کعاًی کِ تا هؽااٍرُ ٍ راٌّواایی هاا را در
اخرای ایي پاصٍّػ یااری رظااًدًد ٍ توفاَؾ از ظاالوٌداى
.ؼرکت کٌٌدُ در ایي هطالعِ تؽکر ٍ قدرداًی تعول هی آید
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نتیجه گیری
 حیطاِ ّاایی از،ِتر اظاض یافتِ ّای حاـل از ایي هطالعا
 از،کیفیت زًدگی تیٌایی کِ تیؽاتریي ضاعف را ًؽااى دادًاد
ٍ  ٍ ظاالهت رٍحای، ٍاتعتگی هرتثط تا تیٌایی،خولِ راًٌدگی
ِظالهت عوَهی هرتثط تا تیٌایی تاید تطَر ٍیاصُ هاَرد تَخا
ظیاظتگساراى ظالهت قرار گرفتِ ٍ هداخالت هٌاظة تا ّر یک
.تِ هٌ َر ارتقاء کلی کیفیات زًادگی چؽاوی ـاَرت گیارد
 ترخای ٍیصگیْاای،ِّوچٌیي هطاتق تا یافتِ ّای ایاي هطالعا
ٍ  خٌعایت،دهَگرافیکی ٍ قتفادی – اختواعی از خولِ ظاي
توفیالت یک پیؽگَییکٌٌدُ هْن کیفیت زًدگی تیٌاایی در
، داؼتي ظي پاییٌتر، تطَریکِ هرد تَدى.افراد ظالوٌد هی تاؼد
ٍ داؼتي توفیالت تا تر کیفیت زًدگی تیٌایی تْتاری تارای
ُظالوٌداى در پی خَاّد داؼت ٍ ل ا ظایریي تایاد تطاَر ٍیاص
 فقاداى ظیعاتن ّاای.هَرد حوایت ً ام ظالهت قرار گیرًاد
 تْداؼتی ٍ درهاًی تاعث هی ؼاَد کیفیات، تیوِ ای،حوایتی
زًدگی تیٌایی ٍ ًیازّای خعوی ٍ رٍحی ترخی افراد ظاالوٌد
ِاختالف قاتل تَخْی ًعثت تاِ ظاایر ّوعاا ى خاَد داؼات
ٍ  در ًتیدِ ًیاز اظت ٍیصگْاای آقتفاادی – اختوااعی.تاؼٌد
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Abstract
Background: Visual disorders in old age is one of the most important factors in decreasing quality of
life of older people. This study aimed to access the vision-related quality of life of older people in
Tehran and to examine some of the underlying factors.
Materials and Methods: This was a population-based cross-sectional study among 566 older people
aged 60 years and over, living in Tehran. A multistage cluster randomized sampling method was used
to select study population, data was gathered using interviewing them at their home. NEI-25 VFQ
(Visual-Functioning Questionnaire) was used to measure the vision-related quality of life of the
participants. Multi-level linear regression analysis was used to data analysis.
Results: The average score of the vision-related quality of life was 80 out of 100. Among 12
dimensions of Visual-Functioning Questionnaire, the dimensions of color vision (CV), vision specific
social functioning (VSSF) and peripheral vision with the scores of 96.8, 96.7 and 95 gained the highest
and the dimensions of driving and vision specific dependency (VSD) with the scores of 42.6 and 50.3
had the lowest scores, respectively. Significant associations were observed between being a women,
older, and having a lower education with poorer vision-related quality of life.
Conclusion: This study results provides an evidence for policymakers in prioritizing visual health
services based on more impaired visual function and also at risk older people.
Keywords: Vision-Related Quality of Life, Elderly, Tehran city, National Eye Institute Visual
Function Questionnaire (NEI-VFQ)
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