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مقدمه

سالمندتن

شیوه یندگب تنتان

ور و رو

آمدن توتین و تعا ل ووا ه تروأ تسر  ،)1(.سرالمندی پدیردهتی
آینرده ند یرس ور عنروتن یزرب تی مهم راین

چالشهای ت ماعب و فراهب رشرو های
خوتهد گا ید و مهم این پدیده ما

لرال توسرع مطرا

را  ،)۰(.وا سیها نشان مرب هنرد رر  %11معیّر شهاسر ان
ساویش

ت سالمندتن تشزیل مب هد ر تی تیرن تعردت  88۰نفرا

سارن شها و  3676نفا سارن وس ا مبواشند.
وا سررب تیررن آمررا نشرران هنررده تهمیر تو ر ور پدیررده
سالمندی و تبعا ت نا ناپذیا آن مبواشد و

و شاوع قان ویت و یز مبواشد ،)2(.فاتیند سالمندی مبتوتنرد

خصوص

و تضمحالل ذهنب ،تمب و راهش سالهای فعال مو تن ظرا و

تفدتیش معیّ

سال یندگب منجا شو  .تغییات وضعی

تین میران ت تهر

تهزا هایب واتی وه ا ررا ن شراتیط ینردگب تفرات سرالمند ،ور

شناخ ب توتخا قان ویتر

سالم

سرال  1۰20تفردتیش پیردت خوتهرد ررا  .تیرن

وا تفدتیش سرن

ویش ا مدمن و پیشاونده هت ند تا واگش پذیا ،تگاچ پیا شردن

نقاط محاو تی تهمی واالیب واخو ت تسر  .تگاچر
ت تهر

سالمندتن ،ویانگا موفقی نظا سرالم

خدما وهدتش ب ،مانب و ماتقب ب مبواشد ،تما ویانگا معیّر
واالیب تی سالمندتن تسر

رر

ت تی متراهل مخ لرف ت مراعب،

مدتخال وهدتش ب تس  ،تمرا

تق صا ی ،وتنشناخ ب و فیدیولوکیزب مبواشند( )3و تحر ترثییا

تی سوی یگا تفدتیش وا ویما یهای مدمن و تفردتیش هدینر هرای

رشرو هایب

معیّ

تا لدی ویانگا موفقی

نبال

تی قبیل تیاتن ر ساخ ا های ت ماعب و فاهب توتنمندی ندت ند،

سرال و وراالتا،

یندگب سرالمندتن ت تحر ترثییا

ماتقب های طوالنب مد وهدتش ب و مانب سالمندتن ت و
ت .

لال لاضا سرالمندتن معیّر

ویش این ناخ شد معیّ ب ت

شصر

نیا

مقایت وا سایا گاوهها

ت ند .تن ظا مب و وا تساس وند لاضا ،معیّ سالمندتن نیا
تا سال  2202و س واتوا سال  2222تفدتیش پیدت رند و ور
میلیا سالمند واسد ،)3(.وا سیهای تنجا شرده
نشان ت

معی

سرال2222

ساع

سال  2222و %32
شد معیّ

رشرو های

لرال توسرع ،

سالمندتن پورب تس خوتن مربواشرد ،)12(.قرد

عالرالنب وراتی

سرالمند

معیر

آمده تس )7(.
لال توسع ور وتسرط ومر

ه  1362وا معیّر

سررالمندتن مهیررا مرربگررا ر ر تی مل ر ویما یهررای شررای

فعالی های ویماه ت وا مشزل وواو مبسای و سب وتوت گب فا

سالمندی محتو مبگا  ،وناواتین ینگ خطا وراتی تیراتن
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ت ه شده تس  ،)9(.همدمان وا واال ف ن سرن و سریدن ور

وه

رشو تیاتن نید وا سیها

 %7رل معیّ ش ت گاوه سرنب سرالمند تشرزیل هرد ،رشرو

معیّ ب ماووط و

سالمندتن وو ه تس و سپس و سایا گاوههای پژوهشرب توسرع

سررالمندتن مه ر تس ر  ،ییررات ندتش ر ن توتنررایب عالررالنب ،تنجررا

تی شد پرا شر ا

تیاتن و عنوتن یس رشو

ینردگب ورا وی گراوه سرنب

واالی شص سال ت وپرا تی

ت  ،)6(.وا تساس تعایف سایمان ملل م حد ،رشو ی ر ویش تی

قان ویت و یز و صدت

آن چنان تی نظا پژوهشگاتن و صال نظاتن تهمیر
شراوع و توسرع مفهرو ریفیر

تشر

رر

شده و وت ا واوی وتریا ی تی ویما یهرای ترمب و ولرب وراتی

ویش تی رشو های پیشاف تس ،)0(.
و شاخصهای آما ی لزای

قات مب هد ،)8(.تح تثییا قات گاف ن ریفی

یندگب سرالمندتن

واسرد .ورا

سرال  2220خوتهرد سرید،)۰(.

سرالمندتن

و طو قاول ماللظ تی ریفی

سالمندی و ضعفهای ناشب تی آن ،تین س تی تفرات آسری پرذیا

مبشو تین میدتن تا سرال  22۰2ور  %22معیر
%22

و

سالمندتن نیا لدو  %13وو ه و پریشوینرب

تساس آما های تتحا ی ت وپا ،معی

قات گاف ن توعا مخ لف تنتانب سالمندتن و ویژه

وریش تی لرد تن ظرا

سالمند و تفات

یگا مبشو )11(.

وا تتخاذ تدتویا سا ه و ت ته وشهایب واتی ینردگب سرالم ا تی
مل آمویش و یش مناس و منظ ییا نظا پدشس معرال ،،رر
را ن وین واتی لوگیای تی فشا ییا وا مفاصل پش

تن و یتنو

و همچنین ت ته کی غذتیب صحیح و مناس وا تثرید

مصرا
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ییت ب وا راهش توتن یندگب ،تطاوق و قاولی تنطباق فا وا تغییا

هانب تس ر

و معیّ

سالمندتن تیراتن تی %8

وحاتن معیّ ب پدیده سونامب سالمندتن تیراتن ت تیجرا خوتهرد

طول یمان و ظهو مب سد و تین تغییات

شاتیط و توضاع ناگهانب و همچنین وا عرد توتنرایب

آینده وواو تس

رنونب و %22

پدیده سالمندی ،تغییرات ییتر ب ویولوکیرس تسر رر
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دوره  ،33شماره 3131 ،1

ت تقای سالم

آنان و پیشگیای تی ویما یها و همچنین

میوهها مبتوتن وتریا ی تی مشرزال و نا تل یهرای ناشرب تی
مفاصل و تس خوتنها ت

ه

وانام یدی واتی ماتقب ضاو ی و نظا مب سد.

سالمندتن ر را )12(.

غدغ تصلب محققان و پژوهشگاتن تنها پا تخ ن و تفدتیش
قان ویت

ر تگا چالش تصلب وهدتش

فقط ینده ماندن و

سال وا میدتن نگراش و عملزرا سرالمندتن

هرای

یمینر

تس خوتنب و مفاصل تنجا شد.

تفدتیش طول عما وو ه تس  ،یندگب وا ریفی ب واتا چالش قان
دید تس  ،)13(.پیای فاآیندی تس ر م وقف نمبشو و تنها

روش بررسی

وا تش ن یندگب سال و ماتقب های ویژه مبتوتن تین و تن ت و
و تنب مطلو و لذتبخش توأ وا سالم ب تبدیل را  .سالم
سالمندتن یزب تی متاهل وهدتش

ترثا وتم تس و مقاول وا

تین مشزال نیایمند سیاس گدت ی و وانام یدیهای قیق و صحیح
مبواشد ،)1۰(.و طو ل
وانام فاتگیا

ترثا رشو های

تین یمین ندت ند ،وا مشزال

لال توسع ر
وتیا ی موت

هت ند .وا وا سب وضعی ماگومیا مبتوتن یاف ر شایع این
علل ماگ

تصال سبس یندگب نقش مهمب

پیشگیای تی آنها ت  .ن ای،

مطالع  Knoopsو همزا تن نشان ت ر تصال شیوه یندگب
سالمندتن وا راهش  %02میدتن ماگومیا ناشب تی ویما یهای
مدمن هماته تس  ،)10(.نیایهای تمانب

سنین پیای تی

تهمی فاتوتنب واخو ت هت ند و متاهل وتنب ناشب تی سالمندی
نید تحوال وتیا ی

پوشش ماترد وهدتش ب

و ه سالمندی ،شخص ممزن تس

و

لیل

تساسب و رمس یگاتن نیای تش

واشد.

تین تس ا ،شیوه

سالمندتن تما مهمب تس ر مبتوتند وتیا ی تی

تنجا شد .و تین صو
مارد مو  ،ساویش ،
 33نفا و

پایلو

وا وی سب نفا تنجا شد و وا تو

تصال شیوه یندگب ،تا لد وتیا ییا ی مبتوتند واعث تفدتیش
را تیب و تس قالل سالمندتن شو و آنان ت
م عد سالمندی و
تو

رن ال عوت ض

مانهای مخ لف آن رمس نماید ،)16(.وا

و موت یا شده ،مطالع وضعی

سالم

تین گاوه سنب

تطمینان

و ضای

 ،%90توتن آیمون  d ،2/8واتوا  11و  واتوا وا  ،27صد نفا
گا ید ر تی معیّ

واآو
معیّ

ما تن سیصد نفای ۰0 ،نفا و تی

 366نفای ینان 00 ،نفا و صو

عنوتن نمون تن خا شدند.

2  (1 / 96 0 / 84)  27

2

 94 / 5  100

تصا فب سا ه و
 z1  ) 
2

2

2

2

)(11



تودت گا آو ی ت هها پاسشنام تس اندت
وهدتش ر
را گاف


2

2

(z
2

1

d

n

ت سالب تی ویت

ه سنجش وضعی تطالعا ماندگا سالمندتن و
مبشد ،وو  .تین پاسشنام

ت تی  11سؤتل ماووط و

عملزا و  13سؤتل ماووط و نگاش مبواشد .سؤتال عملزا ی

و سالم سالمندتن ت لفظ رند)1۰(.
تو

سالمندتن

نمون وا تساس ن ای ،پاسشنام تی ر و صو

تی تشس و والش ،لار

و ریفی

و مو

تصا فب تن خا شدند.

مشزال ناشب تی تغییات پیای ت رن ال نماید یا و تعویق تندتی
یندگب و تثییا ماللظا

ر تی وین ماترد شهاس ان ساویش س

مارد ساویش  3۰نفا وا تساس لیت

ت تی پاونده و صو
لج

شدند،

تن خا و سپس تی ها مارد

عملزا سالمندتن ت

وتنشناخ ب و

مانب شهاس ان ساویش ر و

وش نمون گیای چندمالل تی و تصا فب سا ه تن خا

وش یندگب تین گاوه تی تفات و و و

محدو ی های ماووط و تغییات پیای واتی واآو ه را ن نیایهای
یندگب سال

تح

گاوههای سنب واالی پنجاه سال ،ویما یهای قلبب-

عاوقب ،ساطانها ،ویما یهای س گاه تنفتب و لوت ث هت ند ر

مبآو .

تین مطالع نیم تجاوب تی نوع قبل و وعد وا وی صد سالمند

موت ی همچون طایق خوتویدن ،تس فا ه
ساواالیب ،نوع رفش مو

تس فا ه،

طایق لمل تشیاء و تس فا ه تی صندلب موق نشت ن و سؤتال
نگاشب ،نگاش سالمندتن ت نتب
تین مطالع

و همین موت مبسنجد.

وتیب مح وتیب تین پاسشنام توسط پن ،نفا تی

تعالای هیث علمب صال نظا تثیید گا ید و پایایب آن و

وش

آیمون وای آیمون وا وی ه نفا تی سالمندتن و فاصل یس هف
وا سب وضای همبت گب  2/76و

س آمد.
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طول عما نمبواشد؛ ولز وا نگاهب و آما و ت قا  ،مبتوتن یاف

لذت تین مطالع وا هد وا سب ترثییا آمرویش شریوه ینردگب
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ه واگدت ی رالسهای آمویشب ،سالمندتن ماترد
ها ردت
شدند تا

منيره محمدي و همكاران

و مو

ت هها وا تس فا ه تی نا تفدت آما ی  SPSSویاتیش  16و

و گاوه و سالمندتن مارد ساویش و پن ،گاوه تقتی

سطح

آیمونهای آما ی  Paired T Testو

گاوههای ر معیّ آمویشهای الی ت فاتگیاند.

پس تی تطمینان تی ضای

معنب ت ی  2/20تجدی و تحلیل شدند.

مطالع و

ت ن تطمینان خاطا تی تینز ن ای ،محامان وو ه و و صو

رلب

يافتهها

گدت ش مبگا  ،پاسشنام نگاش و عملزا توسط سالمندتن
تزمیل شد و سپس رالسهای آمویشب طبق ر اوهای مو و
ماترد وهدتش ب مانب (ر ا

ویش تی س

تهنمای وهبو شیوه یندگب سال

همچنین  %۰8آنان سارن شها و  %02سارن وس ا وو ند .تی نظا

ماترد ر متلط و موضوع و

تش غال %9 ،سالمندتن قالیبا  %39 ،خان ت  %33 ،رشراو ی%11 ،

و لت چهل

تشرر ند .میررانگین سررن سررالمندتن

شیوه آمویش واتی تین گاوه سنب وو ند،

قیق تی وا وش سخناتنب ،پاسش و پاسخ ،ت اتی نقش وا فاصل
و ماه واگدت شد.
آمویش لارا

ت و مصا مبرا ند .میدتن آمرد  %۰2سرالمندتن

رم ا تی پنجاه هدت تومان و  %9واالتا تی سیصد هدت تومران ورو و

و ه سالمندی ،تس خوتن ،مفاصل) توسط وهو یهای شاغل
خان وهدتش  ،را تنهای مت قا

تی صد سالمند مو مطالع  %2 ،مشزل لار ب تش و %12

وتیا سا ه و عملب

تین ر اوها و صو

 6۰/16±2/9سال و میانگین وین آنران  62/27±11/17ریلروگا
گدت ش شد.

لوگیای تی

ن یج  Paired T Testنشان ت میانگین نماه نگاش

های مفاصل و تس خوتن ،توصی هایب واتی رما و یتنو ،علل

و قبل تی آن و طو معنب ت ی

شای

رما

و یشب و نامشهای سا ه واتی

تمرردت و  %11شررغل آیت

 ،ماتقب

تی یتنو ،پورب تس خوتن و تههای

تفدتیش تش  ،)p<2/221(.همچنین وا تساس ن یج آیمون

آن ،آو ه شده تس .

 Wilcoxonمیانگین نماه عملزا سالمندتن وعد تی آمویش

پیشگیای تی آن و یا لوگیای تی پیشاف
همچنین

سالمندتن وعد تی آمویش نتب

مو تغذی واتی عملزا وه ا مفاصل و تس خوتن نید

تفدتیش معنب ت ی تش  ( .دول )2

آمویشهایب و سالمندتن توصی شده تس  .وعد تی و ماه ،مجد تً
پاسشنام نگاش و عملزا توسط سالمندتن تزمیل گا ید.
جدول  :1توزیع فراوانی سالمندان مورد مطالعه برحسب وضعیت تغذیه
قبل از آموزش
وضعیت تغذیه

آیا دو وعده یا بی تر شیر و فرآوردههای لقنی
استفاده میکنید؟
آیا در سنین جوانی از شیر و فرآوردههای لقنی
استفاده کردهاید؟
آیا از نوشابههای گازدار استفاده میکنید؟
آیا در رژیم غذایی از ماهی استفاده میکنید؟

بعد از آموزش

بله
تعداد (درصد)

گاهی
تعداد (درصد)

خیر
تعداد (درصد)

بله
تعداد (درصد)

گاهی
تعداد (درصد)

خیر
تعداد (درصد)

)8( 8

)05( 05

)42( 42

)9( 9

)64( 64

)24( 24

)40( 40

)00( 00

)5( 5

)40( 40

)00( 00

)5( 5

)15( 15
)11( 11

)15( 15
)28( 28

)45( 45
)61( 61

)10( 10
)14( 14

)60( 60
)61( 61

)25( 25
)21( 21

جدول  : 2مقایسه میانگین نمره نگرش و عملکرد سالمندان موردمطالعه قبل و بعد از آموزش شیوه زندگی سالم
مرحله
متغیر

نگرش
عملكرد
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قبل از آموزش

بعد از آموزش

انحرافمعیار±میانگین
1/61±4/02
1/41±1/69

انحرافمعیار±میانگین
8/4±0/12
0/61±4/56

P-value

<5/551
<5/551
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تفات شار رننده

Wilcoxon
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بحث

آمویشب و یش پنجاه و پس تی آمویش  70وو ر تین تفاو تی
نظا آما ی معنب ت وو  ،)21(.ن ای ،مطالع تی نشان ت
وانام های و یشب واید لمای تی سالمند ت ته شوند)22(.
مطالع لاضا ،میانگین نماه نگاش و عملزا
سالمندتن وعد تی آمویش نتب و قبل تی آن تفدتیش معنب ت ی
یگا همخوتنب ت  ،)18(.تگا
تش ر وا ن ای ،مطالعا
سالمندتن مو شیوه صحیح تغذی  ،و یش ،خوت  ،تس اتل و

لتاسی و تو سالمندتن و آمویشهای مو نیای ت تثیید
و تی طافب عد آگاهب رافب یمین تغذی ت نشان مب هد.
سالمندتن ر توسط را مندتن
ر ا شیوه یندگب سال
وهدتش ب ماترد آمویش ت ه شد ،مصا ماهب و لبنیا عامل

س ب تش واشند مبتوتن تی
مصا صحیح ت وها تطالعا
مشزال وتیا ی پیشگیای یا صو تیجا  ،و نحو مطلو
ه ت تقای ریفی یندگب آنان گا
آنان ت رن ال را و
وا تش  ،)22(.و نظا مب سد تثییاپذیای تین وانام های آمویشب
و تین لیل واشد ر عوتمل فا ی و محیطب مؤیا وا تیجا
مشزال مفصل و یتنو و صو سا ه و قاول فه توضیح ت ه
لتا
آمویش عملب تی خو سالمندتن لاضا
شده و
رمس گاف شده و و صو ت اتی نمایش لارا و یشب

شیوه صحیح تس اتل و خوت نید نگاش سالمندتن قبل و وعد تی
عملزا آنها نید مشهو وو .
آمویش تفاو تش  .تین تفاو
وش صحیح لمل ت تا و لباس پوشیدن وا تزی و یوت  ،و
صو عملب و سالمندتن آمویش ت ه شد ر وتیا مو
ر ا سالمندتن ،لارا و یشب واتی
تس قبال قات گاف .
ماتقب تی یتنو و رما آمویش ت ه شده تس  .گاوه آمویشب طا
لتا خو و صو عملب و ت اتی
نید تین آمویشها ت
نقش آمویش ت ند ر وتیا مو تو قات گاف  .همچنین

آمویش ت ه شده تس  .شاید تگا تی وش آمویشب مناس و
مطال را وا ی و سا ه تس فا ه شو تیاوخشب آمویشها ویش ا
گا .

های تس خوتنب ویان شده تس  .مطالع
مه پیشگیای
 El Zeinyمان تصلب واتی تغییا کی غذتیب ،فقدتن آگاهب
مو کی غذتیب سال عنوتن شده تس  ،)17(.مطالعا مخ لفب
سوءتغذی واال سالمندتن ت تثیید را هتند ،)19-18(.مو

نتیجهگیری
وا تو و ن ای ،مطالع لاضا ،گاوه سالمندتن آما ه واتی
نگاش و عملزا شان مبواشند ،مشاوط وا آنز
تغییا
آمویشهای ت ه شده تس اندت و وش آمویش مناس واشد .وا

علل شای رما  ،چگون وخوتوی و چگون وایت ی نید آمویش
قتم عملزا ماووط و
ت ه شد .ویش این شد آما ی
نامشهای مفید واتی یتنو و رما وو  .شاید تفاو وش آمویشب
تین مو ر و صو فعال و ت اتی نقش وو  ،تین شد
تثییا تش واشد ر و وا سب ویش ا نیای ت  .سالمندتن
وتیا ی وا تنجا تین و یشها ،تخفیف های مدمن یتنو و رما ت
عنوتن مبرا ند ر تل یاج و تحقیقا و وا سیهای علمب ویش ا
ت  .ن ای ،مطالع  Hamidizadehو همزا تن نشان ت آمویش
تفدتیش ریفی یندگب آنان
و یشهای سبس و سالمندتن مو

آمویش سالمندتن مو شیوه یندگب سال مبتوتن تی وتیا ی
ه ت تقای ریفی یندگب آنان
تی مشزال آنان پیشگیای و
گا وا تش  .تعدت رمب تی تفات مو مطالع تی لبنیا و ماهب
تس فا ه مبرا ند ر نیای و فاهنگسایی تما سنین ت  .وا
تینز لتا آمویشب نتب اً ر وو ولب ن ای ،مطلووب تش ،
لذت لدو واگدت ی رالسهای مخ لف آمویشب واتی سالمندتن ر
معموالً رم ا مو تو قات مبگیاند ،وتیا ضاو ی و نظا
مب سد.

مطالع  Bazrafshanو همزا تن وا عنوتن
مبگا ،)22(.
وا سب تثییا و یش وا ریفی یندگب ینان سالمند شیاتی ،ن ای،
نشان ت ر نماه ریفی یندگب پیش تی و را گیای وانام

تشکر و قدردانی
تنشگاه علو
تین مقال لاصل طا تحقیقاتب وا رد 39۰
پدشزب ویا ند مبواشد .تی نا آقای مهندس شایفیت ه واو
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وا تو و ن ای ،مطالع لاضا ،نیمب تی مصا رنندگان
نوشاو های گای ت  ،وعد تی آمویش مصا مدتو آن ت تاک را ند.
تس فا ه تی فاآو ههای لبنب تفات ی ر تی شیا و فاآو ههای
آن تس فا ه نمبرا ند ،وعد تی آمویش تفدتیش چشمگیای تش .
مو مصا ماهب نید تفاو محتوسب مشاهده شد .تی آنجا
ر تنها و لت آمویشب واتی سالمندتن واگدت شد ،تین موضوع

دوره  ،33شماره 3131 ،1
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تی تنجا تین طا پژوهشب قد تنب و تشزا

تهنمایب و لمای
. مبگا
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Abstract

Original Article

The impact of educating healthy lifestyle on Sarbisheh elderly
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people’s attitude and practice concerning joints and bones pain
in 2010-2011
M. Mohammadi1, M. Mohammadi2, M. R. Miri3
Introduction and Aim: Quality and modified lifestyle can significantly increase elderly life efficacy.
Therefore, this study aimed to assess the impact of educating healthy lifestyle on Sarbisheh senior citizens’
attitude and practice concerning joints and bones pain.
Materials and Methods: In this quasi-empirical study, 100 senior citizens supported by Health-Care Center
of Sarbisheh were selected by random sampling. The data was collected by two questionnaires sent from the
Ministry of Health, Care and Medical Education, including 11 performance and 13 attitude questions. These
questions were given to them in pre- and post-test. Training was carried out based on books available in the
health center concerning elderly life. It was done in two stages for seven groups. Analysis of data was done
in SPSS (version 16) using paired t-test and Wilcoxon at the significant level of 0.05.
Results: In this study, 2% of patients had motor problems. 8 %of seniors consumed dairy products twice a
week which elevated to 9% after education. Analysis showed that attitude and performance mean scores
increased significantly (P<0.05).
Conclusion: Seniors have the potential to change their attitude and performance provided that their training
is standard and needs-based. Findings showed that only few of the elderly people used dairy products and
fish which underlies the need to nutritional education for all ages.
Keywords: Education; Bone Pain; Lifestyle; Performance; Attitude
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