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

  تاثیر برنامه آموزشی تمرین بدنی بر مراحل تغییر سالمندان در قبل و شش ماه پس از مداخله آموزشی

  2ي دکتر مهین نظر -1 لیال قهرمانی دکتر

دانشکده  مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، ، و ارتقاي سالمتعضو هیات علمی و استادیار گروه آموزش ) 2و  1

                                  بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز

ي بدن فعالیت بدنی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر بیماري ها و کاهش عملکردبه انجام تشویق افراد مسن  :و اهداف  مقدمه
  .هدف ارتقا فعالیت بدنی در سالمندان انجام پذیرفته استو مطالعه حاضر نیز با . بسیار مفید و موثر می باشد

است که به منظور تعیین تأثیر برنامه آموزشی فعالیت جسمانی  مداخله ايتجربی از نوع نیمه یک مطالعه  حاضر پژوهش :ش کاررو
مرد  60در این مطالعه . است مبتنی بر مدل مراحل آمادگی براي ارتقاء فعالیت جسمانی در سالمندان آسایشگاه کهریزك انجام شده

 5و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه استاندارد مراحل تغییر با  سال آسایشگاه کهریزك انتخاب شدند 85تا  60سالمند سن 
  .سوال بود

جسمانی  فعالیت از لحاظ پرداختن بهبراساس نتایج حاصل از اندازه گیري مراحل تغییر در آزمون پایه، همه شرکت کنندگان : نتایج
نفر در مرحله پیش تفکر،  45%)75(سالمندان آموزشی،   از اجراي برنامه قبل. در مراحل پیش تفکر، تفکر و آمادگی قرار داشتند

 در مرحلهنفر  15%)25( ، ماه بعد از آموزش ششنفر در مرحله آمادگی بودند که در  2 %)3,3(نفر در مرحله تفکر و  %13)21,7(
نفر به 10 %)16,7(و  نفر به مرحله عمل10 %)16,7(نفر به مرحله آمادگی و 9 %)15(نفر به مرحله تفکر،  16 %)26,6(،  پیش تفکر
   . رسیدند مرحله تداوم

آموزش افراد بر طبق . مدل مراحل آمادگی جهت ایجاد و تداوم اینگونه رفتارها بسیار منطقی به نظر می رسد بکارگیري: نتیجه گیري
با توجه به تفاوتهاي فردي افراد و . ، پارامترهاي مهمی براي ارتقاء چنین رفتارهایی می باشندرگیري آنها از نظر تغییر رفتار مرحله قرا

لزوم مرحله بندي آنان نتایج مطالعه نشان داد که سالمندان موفقیت بیشتري در انجام رفتارهاي ورزشی داشتند و بنابراین پیشنهاد 
  .ها به این تفاوتها توجه بیشتري شودریزيهمی گردد که در برنام
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