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                                                                                                                                                             شیراز -ایران
       معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز: برگزار کننده

 )1386سال (       سالمند عضو کانون روزانه جهاندیدگان شهر شیراززنان  عملکرد ذهنیبررسی تاثیر ورزش بر 

  فریبا ابراهیم پور کازرونی- زینب شیروانی-محمدرفیع بذرافشان

  الرستان) س(دانشجوي دکترا،عضو هیات علمی دانشکده پرستاري حضرت زینب

  :چکیده 

ناتوانائی ها و از کارافتادگی شایع در دوران سالمندي ناشی از مجموعه اي از عوامل مختلف است که از مهمترین : تحقیق زمینه 
کاربرد صحیح برنامه فعالیت می تواند پیشرفت قابل . عوامل آن عدم فعالیت و کم تحرکی و عدم استفاده صحیح از عضالت است

در این مطالعه تاثیر ورزش بر عملکرد ذهنی زنان سالمند کانون روزانه . کند توجهی بر عملکرد ذهنی سالمندان ایجاد
  .مورد بررسی قرار می گیرد  1386جهاندیدگان شهر شیراز در سال 

. انجام شده است 1386این مطالعه به روش نیمه تجربی در کانون جهاندیدگان شهر شیراز در سال :  اهداف و روش تحقیق
نفر به روش بلوك هاي تبدیل شده  232سال بود که از این تعداد  60-79زن سالمند  400این تحقیق جامعه مورد پژوهش در 

گروه مداخله در برنامه ورزشی متناسب سالمندان . تخصیص شدند ) نفر  116( و کنترل ) نفر  116( تصادفی به دو گروه مداخله 
. نفر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند 116. شرکت کردند) قه دقی 30هفته اي سه جلسه و هرجلسه به مدت ( هفته  8در مدت 

مورد    spssداده هاي جمع آوري شده در دو مرحله قبل و بعد از برنامه ورزشی در دو گروه مداخله و کنترل به کمک نرم افزار 
اکسون ، تی زوجی ، تی مستقل ، من ویتنی ، ویلک در این رابطه از آزمونهاي آماري کاي اسکوئر. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

در این تحقیق براي سنجش عملکرد ذهنی،  از بخش عملکرد ذهنی پرسشنامه اصالح شده کیفیت زندگی . استفاده شد 
  .سالمندان لیپاد استفاده شد

 97/8کنترل و در گروه  84/8میانگین نمره عملکرد ذهنی قبل از بکارگیري برنامه ورزشی در گروه مداخله  :یافته هاي پژوهش 
نتایج در سطح . بود 89/8و در گروه کنترل  03/9پس از اجراي برنامه ورزشی میانگین نمره عملکرد ذهنی در گروه مداخله . بود 
  ) .  =p 008/0(از لحاظ آماري معنی دار بود % 95

وه مداخله موجب بهبود میزان بر اساس یافته هاي پژوهش می توان نتیجه گرفت انجام ورزش در زنان سالمند گر :نتیجه گیري 
  .عملکرد ذهنی آنها گشته است لذا ورزش موجب بهبودي عملکرد ذهنی زنان سالمند می گردد 

  

 ورزش/ زنان سالمند /  عملکرد ذهنی  :کلید واژه ها 
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