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Abstract
Background and Objectives: The benefits of regular physical activity
have been widely acknowledged. In the present research, interventions
based on the models and theories of health education and health
promotion, were systematically studied in the field in the elderly
physical activity.
Methods: A number of available databases, including PubMed,
Scopus, The Cochrane Library, and Medline, were systematically
searched using desired keywords. Interventional studies (in English)
that were selected in the elderly, had been only performed in the
elderly, and at least one of the models and theories of education and
health promotion had been used (2000 to 2015(.
Results: In this research, 13 studies were investigated, in which 9
interventions had significantly increased physical activity in
intervention group compared to control group. The studies were
conducted in health promotion environments, including health care
centers, social environment, and elderly care centers. The most widely
used model was the transtheoretical model. In 10 of the 13
interventions, physical activity was reported and in 2 of them, exercise
was reported. In a combined intervention, both keywords had been
used.
Conclusion: The results showed that most studies based on the models
and theories of health education and health promotion have a
significant positive effect on the elderly physical activity. Therefore, it
is suggested that in order to achieve more effectiveness of the
interventions, focus of the intervention should be on physical activity
and intervention period should be increased.
Keywords: Exercise, Adults, Models; Systems theory; Systematic
review, Health education.
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نقش مداخالت با استفاده از الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در افزایش
فعالیت فیزیكي سالمندان :مرور نظاممند
*2

سید محمدمهدی هزاوهای،1علیرضا مرادی

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان،

زمینه و هدف :فواید فعالیت بدنی منظم بهطور گستردهای شناخته شده است .در پژوهش

همدان ،ایران.

حاضر ،مداخالت انجامشده مبتنی بر الگوها ،تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در زمینه

2گروه بهداشت عمومی ،واحد سنندج،

فعالیت سالمندان به شیوه نظاممند بررسی گردید.

دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.

روش بـررسي :تـعــدادی از پـایـگاههــای داده مـوجـود شــامــل:
 The Cochrane Library , Scopus, Pub Medو  Medlineبا کلید واژههای مورد نظر به شیوه
نظاممند مورد جستجو قرار گرفت .مطالعات مداخلهای (به زبان انگلیسی) که در سالمندان انتخاب
شدند ،صرفاً در سالمندان انجام شده بود ،و حداقل یکی از الگوها ،تئوریهای آموزش و ارتقای
سالمت (سال  )2000 -2015مورد استفاده قرار گرفته بود.
یافتهها :در این پژوهش 13 ،مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که  9مداخله باعث افزایش
معنی دار فعالیت جسمانی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل شده بود .مطالعات در محیطهای
ارتقای سالمت شامل :مراکز مراقبت سالمت ،محیط اجتماعی و مراکز نگهداری سالمندان انجام
گرفت .پرکاربردترین الگوی مورد استفاده ،الگوی فرانظری بود .از  13مداخله در  10مطالعه،
 Physical activityو در  2مطالعه exercise ،گزارش شده بود .در یك مداخله ترکیبی ،هر دو

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

علیرضا

مرادی،

گروه بهداشت

عمومی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،سنندج ،ایران؛

واژه به کار برده شده بود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد اکثر مطالعاتیکه برپایه استفاده از الگوها ،مدلهای آموزش
بهداشت و ارتقای سالمت بودهاند ،تأثیر مثبت و معنیداری بر فعالیت جسمانی سالمندان داشتهاند،
لذا پیشنهاد میگردد بهمنظور تأثیرگذاری بیشتر مداخالت ،تمرکز مداخله روی فعالیت جسمانی
اعمال شده و طول دوره مداخله نیز افزایش یابد.

آدرس پست الکترونیکی:
rezamoradihealth@yahoo.com

کلید واژهها :ورزش؛ سالمندان؛ الگو؛ سیستم تئوری؛ مرور نظاممند؛ آموزش بهداشت.
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1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده

چكیده

سید محمدمهدی هزاوهای و همکاران

نقش مداخالت با استفاده از الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در افزایش ...

سالمندی ،احتماالً یکی از مهمترین پدیدههای مردمشناختی اواخر

تعیینکنندههای روانی  -اجتماعی مرتبط با فعالیت جسمانی،

قرن بیستم و شروع قرن  21میباشد ( .)1سازمان ملل متحد ،از

متخصصان آموزش و ارتقای سالمت را به تدوین مداخالت

معیار  60سالگی یا باالتر برای نشان دادن افراد سالمند استفاده

آموزشی مبتنی بر تئوری سوق داده است (.)17

میکند ( .)3،2فعالیت فیزیکی منظم بهعنوان یك رفتار مهـم

تئوریهای علوم رفتاری و اجتماعی ،بستری فراهم میکنند تا

ارتقـادهنـده ســالمت باعث پیشـگیری و یا به تأخیر انــداختن

درک کنیم چرا افراد ،یك رفتار پرخطر را در پیش میگیرند یا

انــواع بیماریهای مزمن و مرگ و میر زودرس میشود (.)5،4

اینکه چرا یك رفتار حفاظتی را انجام میدهند .تئوری ،پژوهش و

بهطوریکه مشخص شده شناخت عوامل تسهیلکننده و بازدارنده

عمل بههم وابستهاند .تئوری چهارچوب مفهومی را برای انتخاب

انجام فعالیت جسمانی در سالمندان ،منجر به تدوین استراتژیهای

فرضیات کلیدی جهت تأثیر بر رفتارهای سالمتبخش فراهم

آموزشی مناسبتر و مؤثرتر در این گروه خواهد شد ( .)6در

میآورد ( .)18مطالعه حاضر از نوع مطالعات ثانویه بود که به

ایاالت متحده %60 ،از بزرگساالن در برنامه ورزشی منظم شرکت

روش مرور نظاممند ( )Systematic Reviewانجام گرفت.

نکرده و  %31از این افراد اصالً ورزش نمیکنند .این موضوع در

رویکرد آن کامالً نظاممند بوده و روش انجام آن نیز بهصورت از

مورد سالمندان بهگونه دیگری است؛ بهنحویکه  %66از سالمندان

پیش طراحیشده در پروتکل مرور نظاممند مشخص شده است

باالی  75سال ،در هیچ فعالیت فیزیکی منظمی شرکت ندارند (.)7

(.)20،19

ترغیب سالمندان به فعالیت جسمی ،تکلیفی بسیار دشوار بوده،

این نوع مطالعات میتوانند درک درستی از پیشینه یك موضوع

درحالیکه اهمیت یك زندگی فعال بهخوبی شناخته شده است.

را با بررسی مطالعات انجامشده فراهم آورند (.)21

سالمندان اغلب بر این عقیدهاند که برای فعالیت فیزیکی بسیار پیر

در یك مرور نظاممند ،ابتدا یك سؤال واضح مطرح میگردد،

و شکننده هستند ( .)8فهم اولویتها و تمایالت افراد نیز میتواند

سپس تمام اطالعات الزم براساس استراتژی از پیش تعیینشده

نقش مهمی در ترغیب سالمندان برای ورزش ایفا کند (.)9

جمعآوری میشود .در مرحله بعد ،مقاالت ضعیف که شامل

مطالعات مختلف ،عوامل زیادی را بهعنوان موانع فعالیت فیزیکی

معیارهای ورود به مطالعه نیستند کنار گذاشته شده و مقاالت

سالمندان برشمردهاند که از آنجمله میتوان درد جسمی (،)10

باقیمانده ،تحلیل و بررسی میشوند و متناسب با آن گزارش ارائه

بیماری و ناتوانی ( )11را نام برد .تجویز پزشك و دستیابی راحت

میگردد (.)22

به تسهیالت ورزشی نیز از عوامل مهم تشویقکننده فعالیت

پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی مداخالت انجامشده در

فیزیکی در سالمندان است ( .)12از طرفی ،مردان و زنان نوع

زمینه فعالیت جسمانی در سالمندان ،کمّیت و کیفیت مداخالت

متفاوتی از فعالیت فیزیکی را انتخاب میکنند .میر و همکاران

مبتنی بر الگوها ،تئوریهای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت را

نشان دادند مردان بیش از زنان تمایل به ورزشهای تیمی دارند

مورد نقد و بررسی قرار داده ،و به بررسی میزان اثربخشی این

( Freiburg .)13و همکاران نیز نشان دادند تفاوت دو جنس در

مداخالت بپردازد تا زمینهای برای انتخاب و اجرای مداخالت

انتخاب نوع فعالیت فیزیکی در آمریکاییها در همه سنین وجود

مناسب و مؤثر فراهم گردد.

دارد ( .)14همچنین در بررسی عوامل مؤثر و موانع موجود ،اگر
شرایط ورزش بر شرایط مطلوب و مورد نظر سالمندان منطبق

روش بررسي

گردد ،تمایل آنها برای شرکت در فعالیتهای ورزشی بیشتر

در مطالعه حاضر ،مقاالت منتشرشده به زبان انگلیسی طی

میشود ( .)15از آنجا که منافع و تأثیر فعالیت فیزیکی منظم در

اطالعاتی

سالهای  2000-2015میالدی در

بانكهای

ارتقای سطح سالمت افراد بهخوبی شناخته شده است ،لذا باید

Medline

مداخالتی طراحی کرد تا بتوان از طریق آن باعـث اتخـاذ و حفـظ

 Science Direct, Scopus,که دسترسی به مقاالت تمام متن آنها
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مقدمه

این رفتار سالم شد ( .)16امروزه ،تالش برای اندازهگیری

سید محمدمهدی هزاوهای و همکاران

نقش مداخالت با استفاده از الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در افزایش ...

در زمان انجام پژوهش وجود داشت ،بهصورت نظاممند بررسی

در ارزیابی کیفیـت مطالعـات مربوط به مداخالت فعالیت فیزیکی

گردید .کلید واژگان جستجو بهطور خالصه شامل:

سالمندان ،از بین  14مقالـه منتخب 1 ،مقاله بهعلت عدم احراز

elderly or Adult Olds or Aging Physical Activity
 or Physical Exercise or Exerciseبهعالوه،
Intervention or
 experimentalبود.

Trial

Controlled

Randomized

برای سنتز مطالعات انتخاب گردید .ارزیـابی کیفـی مقاالت نیز
توسط دو مرورگر از اعـضای گـروه بـهطـور جداگانـه ،بررسی و

 -1مطالعه کمّی باشد؛  -2مطالعه پژوهشی اصیل و  -3از نوع
مداخلهای باشد؛  -4مداخله فعالیت جسمانی ،بخش اصلی یا یکی
از اجزای اصلی مطالعه باشد (گروه هدف مداخله صرفاً سالمندان
بوده و در مداخله یك یا چند مورد از الگوها یا تئوریهای
آموزش و ارتقای سالمت استفاده شده باشد) و  -5مطالعه فقط به
زبان انگلیسی منتشر شده و گزارش پژوهش کامل باشد.
در جستجوی اول 4082 ،مورد نمایش داده شد که در مرحله دوم
مطالعات تکراری کنار گذاشته شدند و  1562مقاله باقی ماند .در
مراحل بعد با هدف حذف موارد غیرمرتبط ،جستجوهای
محدودتری انجام گرفت و محدود کردن جستجوها باعث گردید
تا در پایان این مراحل 88 ،مقاله باقی بماند .تمام مطالعات مذکور
بهصورت مجزا توسط محققین مورد بررسی قرار گرفت و مقاالت
در سه پوشه تحت عنوان مقاالت تأییدشده ،ردشده و مقاالت
جهت بررسی مجدد دستهبندی شدند .هرکدام از محققین،
پوشههای خود را به محقق دیگر تحویل دادند و بررسی متناظر
انجام گرفت .حاصل اینکار؛ انتخاب  12مقاله بهعنوان تأییدشده،
 7مقاله جهت بررسی مشترک و  68مقاله از مطالعه حذف شدند.
مقاالتیکه برای بررسی مشترک انتخاب شدند و مقاالت تأییدشده
نیز یكبار دیگر طبق پروتکل تعیینشده توسط محققین ،مورد
بررسی نهایی قرار گرفت .همچنین با استفاده از لیست منابع سایر
مطالعات مرور نظاممند ،یك مطالعه دیگر که دارای معیارهای
ورود به پژوهش بود یافت شد .در نهایت 13 ،مقاله برای بررسی
نهایی مورد تأیید و استفاده قرار گرفت( .فلوچارت شماره یك).
ارزیابی کیفیت مطالعات با چكلیستهـای موجود در سـایت
برنامــه مهــارتهــای ارزیــابی انتقــادی
( )Critical Appraisal Skills Programme, CASPانجــام
گرفــت .البته بدیهی است با توجه به نوع مطالعه ،معیـارهـای

در فرم نهایی ،طبق معیارهای از پیش تعیینشده؛ اسم نویسندگان،
هدف مطالعه ،نوع مطالعه ،گروه هدف ،الگو و یا تئوری مورد
استفاده ،شرح مداخله ،متغیرها (تعیینکنندههای) اصلی و مهمترین
نتایج مقاالت منتخب در قالب یك جدول گزارش شد.

یافتهها
از لحاظ موقعیت جغرافیایی ،سه تحقیق در ایران {شهرهای تهران
( ،)23اصفهان ( )24و اراک ( })25انجام شده بود .یك مطالعه در
بلژیك ( ،)26سایر مطالعات در کاستاریکا ( )30و ایتالیا ( ،)31و 7
تحقیق نیز در ایاالت مختلف امریکا ( )32-35( )27-29صورت
گرفته بود.
تمام مطالعات تجربی و از نوع مطالعات قبل و بعد با معیارهای
کارآزمایی تصادفی کنترلدار بودند.
در تمام مطالعات ،مداخله روی زنان و مردان سالمند باالی 60
سال و کمتحرک انجام شده بود.
 McAuleyو همکاران از تئوری خودکارآمدی و و خودتنظیمی
در طراحی مداخله خود بهره بردند ( Fernandez .)29و همکاران
نیز از تئوری خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در طراحی مداخله
خود استفاده کرده بودند ( .)30در یك مطالعه از تئوری حمایت
اجتماعی به تنهایی استفاده شده بود ( .)28در  2مطالعه ،الگوی
فرانظری به تنهایی مبنای مداخالت بود ( .)32،26در  3مطالعه نیز
از تئوری رفتار برنامهریزیشده در طرح مداخله استفاده شده بود
( Kaycee .)35،27،21و همکاران از یك برنامه آموزش بهداشت
در طراحی مداخله خود بهره برده بودند ( Mortazavi.)33و
همکاران نیز از یك برنامه ارتقای سالمت جامعهمحور در طراحی
مداخله خود استفاده کرده بودند ( .)23همچنین  Ishaghiو
همکاران از یك برنامه ارتقای سالمت مبتنی بر ایمان در طراحی
مداخله خود بهره برده بودند (.)24
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در صورت توافق جهت ورود به مطالعه انتخاب میشدند.

معیارهای ورود مطالعات به پژوهش حاضر عبارت بودند از:

ارزیابی هر مطالعه نیز متفاوت بود.

حداقل معیارهای کیفی ،از مطالعه خـارج و در نهایت 13 ،مقاله

سید محمدمهدی هزاوهای و همکاران
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سالم در طراحی مداخله خود استفاده کرده بودند ( .)25در 6

انگیزشی ،بهصورت تلفنی صورت گرفته بود ( .)32در برخی از

مطالعه ،کالس و مشاوره حضوری؛ روش غالب آموزش بود

مطالعات ،روش آموزش عملی فعالیت جسمانی (پیادهروی،

( .)30،28،27( )23-25در  3مطالعه انجامشده در ایران ،روشهای

استقامت و تمرینات انعطافبدنی) با حضور مربی انجام شده بود

آموزش حضوری بدین صورت ذکر شده بود :سخنرانی همراه با

( .)31-33( )29در مطالعه دیگری نیز از  Workshopاستفاده شده

پخش اسالید ،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ ،بارش افکار و

( ،)33و فقط در یك مداخله ،از رسانهها و مواد آموزشی چاپی

پخش فیلم ( .)23-25در یك مطالعه ،تنها به مقایسه تأثیر آموزش

متناسبسازیشده ازجمله بروشورو بوکلت استفاده شده بود (.)34

از طـریـق آمـوزش الکتـرونیـك بـا استفـاده از ایمیـل و وبسـایـت
مقاالت نسبتاً مرتبط با کلیدواژههای جستجو در
The Cochrane Library, Pub Med,
Medline, and Scopus
تعداد4082 :

خروج از مطالعه بهعلت تكراری بودن
تعداد2520:

تعداد مقاالت مرتبط باقیمانده1562 :
معیار خروج از مطالعه :عدم تناسب با
موضوع اصلي 998
تعداد مقاالت مرتبط باقیمانده564 :
معیار خروج از مطالعه:
مطالعه غیرمداخلهای286 :
مرور نظاممند و متا آنالیز30 :
پروتكل75 :
انجام مداخله در گروههای غیر از زنان
تعداد مقاالت مرتبط باقیمانده89 :

(مثل مردان ،کودکان ،سالمندان)84 :

خروج از مطالعه بهعلت:
عدم استفاده از تئوری یا مدلهای
آموزش بهداشت76 :
تعداد مقاالت مرتبط باقیمانده13:
ورود به مطالعه 1 :مقاله
پس از بررسي لیست منابع سایر مطالعات
خروج از مطالعه 1 :مقاله

تعداد مقاالت نهایي در مطالعه13 :

بهعلت عدم احرازحداقل معیارهای کیفي
یفي

نمودار :فلوچارت انتخاب مقاالت براساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه
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 Hekmatpourو همکاران نیز از یك برنامه آموزش سبك زندگی

پرداخته شده ( ،)26و در یك مطالعه دیگر ،مشاوره و مصاحبه

سید محمدمهدی هزاوهای و همکاران

نقش مداخالت با استفاده از الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در افزایش ...

جدول  :خالصه یافتههای مداخالت مورد بررسي ،درخصوص ارتقای فعالیت جسماني در سالمندان ،مبتني بر الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت
نویسنده

هدف

نوع مطالعه

گروه هدف

طول مدت

الگو یا تئوری

محتوای مداخله

مطالعه

Mortazavi S
()2012

مقایسه تأثیر مداخله ورزشی

مداخلهای

 372سالمند باالی

 2ماه برنامه

روشهای

در گروه مداخله برگزاری جلسات ورزشی در

رفتاری – شناختی گروهی

تصادفی با

 60سال (ایران)

ورزشی -

آموزش گروهی

سالن در دو جلسه  45 -30دقیقهای بهمدت

بر سالمت روان در سالمندان

گروه کنترل

هفتهای  2جلسه

(به الگوی

 2ماه

در سالن ورزشی

خاصی اشاره

Ishaghi R
2011

مقایسه تأثیر مداخله آموزش

مطالعه

 98نفر بازنشستگان

طول مدت

(به الگوی

سخنرانی

مبتنی بر ایمان جهت بررسی

شبهتجربی

اصفهان ،شاهد (53

مطالعه 6ماه

خاصی اشاره

ارائه بروشور

تأثیر بر فعالیت فیزیکی

کنترلشده

نمونه) و مورد (45

طول مداخله 2

نشده است)

یادگیری به روش حل مسئله

سالمندان با روشهای

نمونه)

ماه

آموزش روتین

(ایران)

تعیین تاثیر برنامه سبك
Hekmatpour
2012

مداخلهای

فواید فعالیت جسمانی در بروشور و جلسات
مشاوره مورد بحث واقع شدند.

سالمندان ساکن در

طول مدت

زندگی سالم بر ارتقای

تصادفی با

شهر اراک

مداخله

سبك زندگی

فعالیت بدنی در سالمندان

گروه کنترل

( 60نفر)

یك ماه

سالم

(پیشآزمون،

( ایران)

و بهمدت  3ماه

 .2نمایش پوستر

پیگیری شد.

 .3ارائۀ پمفلت

پسآزمون)

برنامه آموزشی

 .1آموزش شامل  4جلسه یك ساعته با
روشهای بارش افکار ،بحث گروهی،
سخنرانی و پرسش و پاسخ

 .4نمایش DVD

Mouton, A
2015

مداخله آموزشی ورزش بر

کارآزمایی

 149سالمند با

 3ماه مداخله

الگوی حمایت

مداخله بر پایه وب با دسترسی به یك وبسایت

اساس  3شرایط متفاوت بر

تصادفی

میانگین سنی 65

اجتماعی،

آموزش فعالیت فیزیکی و دریافت ماهانه یك

پایه وبسایت ،در سالن

کنترلشده

سال در  3گروه

الگوی فرانظری

ایمل جهت یادآوری در گروه مداخله محیط-

ورزشی و ترکیبی از این دو

مداخله و یك گروه

محور

روش و مقایسه اثر این 3

کنترل

(12جلسه در ماه)

شرایط مداخله در جهت

(بلژیك)

افزایش فعالیت فیزیکی
سالمندان
بررسی تأثیر مداخله آموزشی
مبتنی بر تئوری رفتار
Brenes, GA
2001

مداخله قبل و

 105سالمند بومی و

طول مدت

بعد

تئوری رفتار

در گروه مداخله آموزشی با استفاده از مواد

برنامهریزی شده

چاپی متناسب شده بر اساس سازههای مدل

غیربومی  93.نفر زن

مداخله 9ماه

برنامهریزیشده بر روی

و  12نفر مرد

(تاریخ ذکر نشده

شامل مواد آموزشی چاپی استاندارد و

فعالیت جسمانی سالمندان و

(آمریکا)

است)

سخنرانی برای افزایش فعالیت جسمانی

سنجش سازههای مدل

Floegel, TA.
2015

بعد از  3ماه  6و  9ماه پیگیری صورت گرفت.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر

کارآزمایی

 124سالمند با

انجام فعالیت جسمانی در

تصادفی

میانگین سنی

طوالنیمدت در سالمندان بر

کنترلشده

(65±8/79آمریکا)

 18ماه مداخله

حمایت

در گروه کنترل با حمایت اجتماعی کم ارائۀ

اجتماعی

بروشور و مشاوره تلفنی ،هر هفته یك توسط
یك متخصص سالمت ،ارائۀ یك دستورالعمل
و یك خبرنامه ماهانه

پایه تئوریهای رفتار

در گروه حمایت اجتماعی باال ،شبیه گروه دوم
بهعالوه یك جلسه ورزش با گروه
حمایتکننده

McAuley, E
2011

ارزیابی تأثیر مداخله

مداخلهای

177سالمند با

 12ماه

خود کارامدی و

در گروه مداخله آموزشی با استفاده از

آموزشی با تکیه بر خود

تصادفی

میانگین سنی

از2007تا

خودتنظیمی

استراتژیهای افزایش خودکارآمدی و میزان

کارآمدی و خودتنظیمی ،در

کنترلشده

عملکرد و رفتار ورزشی

 66سال

2010ها

حضور در جلسلت ورزشی تا  12ماه پیگیری

(آمریکا)

جمعآوری شد.

صورت گرفت.

پایدار در سالمندان.
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نشده است)

نقش مداخالت با استفاده از الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در افزایش ...
Fernandez,
2014

سید محمدمهدی هزاوهای و همکاران

ارزیابی تأثیر مداخله آموزشی

کارآزمایی

54نفر افراد

 24ماه و در ماه

خودکارآمد،

در گروه مداخله بهصورت مشاوره توسط

مبتنی بر مدلهای

تصادفی

مسن

یك جلسه.

وحمایت اجتماعی

مربی ،هر ماه یك جلسه به مدت  24ماه .با

خودکارآمدی ،کنترل عمل ،و

کنترلشده

(کاستاریکا)

محتوای آموزش خودتنظیمی ،خودمدیریتی و
حمایت اجتماعی برای افزایش خودکارآمدی

حمایت اجتماعی

افراد مدنظر بود .ضمناً یك صفحه تراکت
آموزشی درخصوص اهمیت و میزان فعالیت
جسمانی نیز به افراد ارائه شد.
فعالیت جسمانی در چارچوب

بعد

داوطلب - 90

برنامهریزی شده

متناسب شده بر اساس سازههای مدل رفتار

مدل رفتار برنامهریزیشده در

65ساله

برنامهریزیشده شامل مواد آموزشی چاپی

سالمندان ،درخصوص

(ایتالیا)

استاندارد و سخنرانی برای افزایش فعالیت

پیشبینی قصد شرکت در


جسمانی بعد از  3ماه پیگیری صورت گرفت.

کالسهای ورزشی
Lilienthal, KR
2014

آزمون مصاحبه انگیزشی

کارآزمایی

 86سالمند

تلفن -محور در اتخاذ فعالیت

تصادفی

(آمریکا)

جسمانی سالمندان

کنترلشده

آزمون مصاحبه انگیزشی

کارآزمایی

 1ماه

تئوری شناختی

 16مشاوره تلفنی توسط فیزیولوژیست

اجتماعی با تأکید بر

ورزشی طی  8ماه مداخله 2( .ماه نخست هر

خودکارآمدی،

هفته یك تماس 2 ،ماه دوم هر 2هفته یك

الگوی

تماس 4 ،ماه پایانی هر ماه یك تماس)

خودمدیریتی

مداخله با تکیه بر تئوری شناختی اجتماعی و
جهت افزایش خودکارآمدی افراد بود.

Plotnikoff,
2010

الگوی فرانظری،

در یك گروه مداخله آموزشی با استفاده از

 1ماه

 86سالمند

تلفن -محور در اتخاذ فعالیت

تصادفی

تئوری انگیزش

مواد چاپی متناسب شده بر اساس مراحل

جسمانی سالمندان

کنترلشده

محافظت،

آمادگی در یك گروه مداخله مبتنی بر
 CAPGشامل مواد آموزشی چاپی
استاندارد کشوری و گروه کنترل
بعد از  1ماه پیگیری صورت گرفت.
آموزش از طریق ارائه مواد چاپی متناسب
شده با مراحل آمادگی فرد.

Kaycee M, 2015

بررسی تأثیر مداخله آموزشی

کارآزمایی

 1635سالمند

 24ماه مداخله

تئوری شناختی

 .1یك جلسه آموزشی به مدت  90دقیقه

مبتنی بر خود تنظیمی بر روی

بالینی

(آمریکا)

ازفوریه  2010تا

اجتماعی ،برنامه

شامل سه بخش ( -1بیان فواید فعالیت

دسامبر 2011

آموزش بهداشت

جسمانی منظم -2 ،برنامهریزی برای فعالیت

فرآیندهای شناختی جسمانی
سالمندان با اختالالت شناختی

جسمانی جهت  24آینده -3 ،توضیح تقویم

خفیف

فعالیت جسمانی برای خودتنظیمی،
 .2ارائه یك بوکلت دارای بیست صفحۀ
رنگی  .3ارائۀ پنجنامه یادآور اطالعاتی و
تشویقی بصورت ماهیانه

Neupert, 2009

سنجش تأثیر مداخله آموزشی

مداخله قبل و

 400سالمند

طول مدت

مبتنی بر خود کارآمدی بر

بعد

(آمریکا)

مداخله و

در خصوص فواید و تأثیر فعالیت جسمانی،

پیگیری  12ماه

فاز دوم :ارزیابی خودکارآمدی با استفاده از

روی فعالیت جسمانی

خودکارآمدی

فاز اول :ارائه اطالعات ارائۀ یك برگ پمفلت

سالمندان در یك برنامه

سؤاالت عملکرد ،فاز سوم :مقایسۀ پاسخها با

ورزشس استقامت محور

پاسخهای صحیح با کمك متخصصین.
فاز  :2موانع اجرا و قصد اجرای آن.
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Lucidi, F
2006

ارزیابی تأثیر برنامه آموزشی

مداخله قبل و

 1095سالمند

 3ماه پیگیری

تئوری رفتار

مداخله آموزشی با استفاده از مواد چاپی

سید محمدمهدی هزاوهای و همکاران

نقش مداخالت با استفاده از الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در افزایش ...

حضوری ،توضیحی ارائه نشده و تنها به اصطالح "مداخله

گرفته بود ( .)33در مطالعهای دیگر عوامل روانی نیز ارزیابی شده

آموزشی متناسب شده" اکتفا کردهاند.

بود (.)23

در  6مطالعه میزان فعالیت جسمانی؛ متغیر اصلی مورد نظر برای

در یك مطالعه مراکز بهداشتی یا درمانی شامل :مراکز بهداشتی،

مداخله بوده است ( .)31-33( )27-29از میان مطالعات مذکور3 ،

بیمارستان یا کلینیك؛ محیط اجرای مداخله بوده ( ،)35و در

مطالعه بهطور مشخص میزان فعالیت جسمانی را برحسب دقیقه در

مطالعه دیگری ،محیط اجرای مداخله ،مرکز سالمندان بوده است

هفته گزارش کرده که در تمام موارد مداخله آموزشی تأثیر مثبت

( .)33سایر مطالعات در محیطهای اجتماعی شامل :اماکن ورزشی

و معنیداری در افزایش دقایق فعالیت جسمانی در هفته داشته

اجتماعی ،سازمان غیرانتفاعی آموزشی حمایتکننده از سالمندان

است ( .)31-33برخالف مطالعات ذکرشده ،در  2مطالعه ،فعالیت

وگروههای حمایتکننده از فعالیت جسمانی در سالمندان انجام

جسمانی بهعنوان یك متغیر قابلاندازهگیری در مطالعه مدنظر قرار

شده بود (.)23-34

نگرفته و هیچگونه گزارشی درخصوص میزان یا درصد انجام آن
ارائه نشده است .به عبارت دیگر ،فعالیت جسمانی ،مهمترین متغیر

بحث

مورد نظر در اجرای مداخالت نبوده است (.)30-34

در این مرور نظاممند ،مطالعاتی که در زمینه تأثیر مداخله آموزشی

یکی دیگر از متغیرهای مهم در مداخالت فعالیت جسمانی

بر میزان فعالیت جسمانی در سالمندان انجام شده بود ،بررسی

بررسیشده ،خودکارآمدی است .اگرچه خودکارآمدی بهعنوان

گردید .براساس دستهبندی محققین ،از  13مطالعه بررسیشده4 ،

یك استراتژی جهت ارتقای فعالیت جسمانی در  2مطالعه مورد

مطالعه به بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر میزان فعالیت جسمانی

استفاده قرار گرفته است ( ،)30،29اما بهعنوان یك متغیر در 4

در سالمندان بدون استفاده از مدلهای آموزش بهداشت و ارتقای

مطالعه بهطور محرز سنجیده شده ( )29-32و افزایش آن در 3

سالمت پرداخته بودند .در این  4مطالعه از روشهای آموزش

مطالعه گزارش شده است (.)32،31،29

بهداشت ،ارتقای سالمت و آموزش سبك زندگی سالم استفاده

در  2مطالعه نیز از الگوی فرانظری بهعنوان مبنا و طرح عمل

شده بود 9 .مطالعه دیگر ،به تأثیر مداخله آموزشی بر میزان فعالیت

استفاده شده ( ،)32،26و تنها در یك مطالعه تمام سازههای الگو،

جسمانی در سالمندان با استفاده از مدلهای آموزش بهداشت و

بهعنوان متغیر مورد سنجش قرار گرفتهاند ( )32و در دیگر

ارتقای سالمت پرداخته بودند .در مطالعات مذکور 3 ،مطالعه تأثیر

مقاالت ،برخی سازهها مانند خودکارآمدی در یك مطالعه ( )32و

مداخله آموزشی بر میزان فعالیت جسمانی را برحسب دقیقه در

مراحل تغییر ،در یك مطالعه دیگر ( ،)26مورد سنجش و

هفته سنجیده و گزارش کردند در تمام مطالعات مذکور ،فعالیت

اندازهگیری قرار گرفته است .این وضعیت درخصوص سایر

جسمانی افزایش معنیداری داشته است .در سه مطالعه نیز میزان

تئوریها و الگوهای بهکار رفته در مطالعات نظیر تئوری حمایت

فعالیت جسمانی اندازهگیری و گزارش نشده بود ،لذا نمیتوان

اجتماعی و رفتار برنامهریزی شده نیز صدق میکند و تنها در یك

تأثیر مداخله آموزشی را بر دقایق فعالیت جسمانی ،قبل و بعد از

مطالعه ( ،)28تمام سازههای تئوری حمایت اجتماعی ،سنجش و

مداخله مقایسه کرد .بهنظر میرسد شاخص میزان دقایق فعالیت

اندازهگیری شدهاند.

جسمانی در طول هفته ( 3بار در هفته و هر بار به مدت  20دقیقه)،

شاخصهای فیزیولوژیکی نظیر فشارخون سیستولیك و

راحتترین و در دسترسترین شاخص برای اندازهگیری میزان

دیاستولیك ،همچنین ضربان قلب در هیچ مطالعهای بهعنوان

فعالیت جسمانی است و میتواند حداقل یکی از شاخصهای الزم

پیامدهای حاصل از فعالیت جسمانی در افراد تحت مطالعه قبل و

در مطالعات مداخلهای فعالیت جسمانی ،برای سنجش تأثیرگذاری

بعد از مداخله ارزیابی نشده بود .اما در یك مطالعه شاخصهای

مداخله باشد .مطالعات دراین زمینه نشان دادهاند بیماریهای مزمن

غیرفیزیولوژیك نظیر عملکرد بهتر شناختی ،کـاهـش خطـر ابتال به

درافراد سالمند ،ازجمله موانـع انجـام فعـالـیت جسمـانـی مطلـوب
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در گزارش سه مطالعه ( ،)28،27،24درخصوص جلسات آموزشی

اختالل خفیف شناختی ) (MCIو یا زوال عقل مورد سنجش قرار

سید محمدمهدی هزاوهای و همکاران

نقش مداخالت با استفاده از الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در افزایش ...

فعالیتهای متخصصین آموزش و ارتقای سالمت ،طراحی و

و بعد از مداخله ذکر کرده بودند که میتوان بهعنوان یك نقطه

اجرای مداخالت مبتنی بر تئوریهای آموزش بهداشت است.

قوت در بیان نتایج مداخله به آن اشاره کرد ( .)32،26در یك

درک درست از رفتار و استفاده مناسب از تئوریها میتواند افراد

مرور نظاممند از  35مطالعه مبتنی بر مراحل تغییر رفتار 25 ،مطالعه

را قادر سازد تا از آنها هوشمندانه و بهدرستی استفاده کنند (.)38

موفقیت در ارتقای افراد به مراحل باالتر را گزارش کردند (.)44

در مطالعه حاضر گروههای مختلفی از سالمندان ،گروه هدف

درخصوص موفقیت مداخالت مبتنی بر مراحل تغییر ،بهتر است

مداخالت بودهاند .دستورالعملهای مبتنی بر شواهد ،بیان کردهاند

یك گروه کنترل بدون مداخله مبتنی بر مراحل تغییر ،برای مقایسه

فعالیت جسمانی در دوران سالمندی با شدت متوسط ،نه تنها برای

وجود داشته باشد .برخی شواهد نشان میدهد مداخله مبتنی بر

افراد آسیبرسان نخواهد بود؛ بلکه  20دقیقه فعالیت جسمانی

مراحل تغییر در مقایسه با مداخالت آموزشی سنتی (عمل محور)،

میتواند باعث کاهش درد کمر و سایر مشکالت اسکلتی ،کاهش

پیامدهای بهتری را درپی داشتهاند ( .)43از سوی دیگر ،در برخی

وزن و چاقی ،افزایش قدرت عضالت ،ارتقای سالمت روان

مطالعات نیز عنوان شده ،شواهد کمی وجود دارد که تأثیرگذاری

سالمند و افزایش سالمت کلی فرد شود .در پژوهش حاضر7 ،

بیشتر مداخالت مرحله محور را بر تغییر رفتار افراد اثبات کنند

مطالعه ،افزایش میزان فعالیت جسمانی را در افراد نشان داد و در 3

( .)45،44در واقع میتوان گفت اگرچه شواهد زیادی وجود دارد

مطالعه نیز تنها خودکارآمدی فعالیت جسمانی ارتقا یافته و

که از تأثیرگذاری مداخالت مبتنی بر مراحل تغییر دفاع میکنند،

گزارش شده بود ( .)39،32،31بسیاری از مرورهای نظاممند نشان

اما نمیتوان بهطور یقین گفت که این مداخالت بهترین انتخاب

دادهاند استفاده از تئوریها و الگوها در اجرای مداخالت میتوانند

برای برنامههای فعالیت جسمانی است (.)43

منجر به تأثیرات قویتری نسبت به مداخالت بدون مبنای تئوریك

همین وضعیت برای سایر الگوها و تئوریها مانند تئوری رفتار

شده و پیامدهای طوالنیتری را درپی داشته باشند ( .)40،39در

برنامهریزیشده ،تئوری حمایت اجتماعی و خودکارآمدی وجود

یك مرور مطالعاتی درخصوص استفاده از تئوریها و الگوها که

دارد و در جدول شماره  1نیز مشاهده گردید برخی مداخالت

در طی سالهای  2000-2005به چاپ رسیدهاند ،مشخص گردید

نتایج مثبت و معنیداری داشتهاند و برخی نتوانستهاند نتایج

پرکاربردترین تئوریها و الگوها شامل :الگوی فرانظری ،تئوری

معنیداری داشته باشند.

شناختی  -اجتماعی و الگوی اعتقاد بهداشتی بودهاند (.)41

عالوه بر استفاده از تئوریها و الگوها ،امروزه یکی از موضوعات

در مطالعه حاضر نیز مشخص گردید الگوی فرانظری ،یکی از

مهم در آموزش و ارتقای سالمت ،انجام مداخالت در محیطهای

پرکاربردترین الگوها بوده و در  3مطالعه نیز مبنای عمل بود.

ارتقای سالمت است .این محیطها از این نظر مهماند که کانالها و

الگوی فرانظری در  12رفتار مرتبط با سالمت ،کاربرد داشته که

سیستمهای ارتباطی خاصی برای ارائه و انتشار برنامهها دارند،

یکی از مهمترین آنها فعالیت جسمانی میباشد ( .)42در پژوهش

دسترسی به گروههای ویژه را فراهم میآورند و برای طراحی،

حاضر 3 ،مطالعه مبتنی بر الگوی فرانظری تأثیر مثبت بر فعالیت

توسعه سیاستها و تغییرات سازمانی در جهت حمایت از

جسمانی بود و در یك مطالعه دیگر ،مداخله تأثیر معنیداری بر

رفتارهای سالم ،نقش تسهیلکنندهای دارند ( .)46مطالعات

افزایش فعالیت جسمانی در مقایسه با گروه کنترل نداشت (.)43

بررسیشده در مرور نظاممند حاضر در  3محیط شامل :مراکز

در مداخالت مبتنی بر الگوی فرانظری ،اگر مداخله حتی نتواند

سالمندان ،مراکز مراقبت سالمت و محیطهای اجتماعی انجام شده

باعث افزایش میزان فعالیت جسمانی افراد در مراحل پیشتفکر و

بود .در مطالعه حاضر مداخالتی که در منزل انجام شده بود نیز

تفکر شود ،اما بتواند آنها را به مرحله آمادگی برساند ،میتوان آن

جزء محیط اجتماعی در نظر گرفته شدند.

مداخله را موفق قلمداد کرد.

در  5مطالعه ،فعالیت جسمانی طبق شاخصهای اندازهگیری
افزایش داشت ،هرچنـد کـه بررسـی مقـایسـهای بین آنهـا بهدلـیـل
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هستند ( .)37امروزه ،یکی از حیاتیترین و تخصصیترین

در مطالعه حاضر دو مداخله ،تغییرات در مراحل تغییر افراد را قبل

سید محمدمهدی هزاوهای و همکاران

نقش مداخالت با استفاده از الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در افزایش ...

استفاده از شاخصها و ابزارهای متفاوت اندازهگیری ،امکانپذیر

نتیجهگیری

نبود .در  2مطالعه از  5مطالعه انجامشده در ایران (،)25،24

در مرور نظاممند حاضر ،اکثر مطالعات مبتنی بر الگوها،

تأثیرگذاری مداخله در کوتاهمدت ( 4و  12هفته) مورد بررسی

تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت؛ تأثیر مثبت و معنیداری بر

ماه ادامه داشت .در یك مرور ،مطالعاتی که به بررسی مرورهای

ابزارهای مختلف اندازهگیری میزان فعالیت جسمانی باعث

نظاممند در زمینه فعالیت جسمانی پرداخته بودند از  8مرور

دشواری مقایسه میزان تأثیر مداخالت بر فعالیت جسمانی گردید.

نظاممند 5 ،مرور از تأثیرگذاری مثبت مداخالت فعالیت جسمانی

بنابراین ،پیشنهاد میگردد در کنار مقیاسهای مختلف ،میزان

در مراکز مراقبت سالمت حمایت کرده بودند ،اگرچه این تأثیرات

فعالیت جسمانی در هفته برحسب دقیقه بهعنوان یك شاخص

متوسط یا کوتاهمدت بودهاند ،اما در مقابل 3 ،مرور نظاممند حاکی

مرکزی جهت محاسبه فعالیت جسمانی افراد بهکار رود تا بررسی

از عدم نتیجهگیری مداخالت بوده است؛ هرچند این نظر را با

تأثیرگذاری مداخالت ،بهتر و هدفمندتر انجام گیرد .از طرفی،

احتیاط بیان کردهاند .در مطالعات مذکور معموالً بیش از یك

توصیه میشود بهمنظور تأثیرگذاری بیشتر مداخالت ،مداخالت بر

هدف دنبال شده و طول مدت پیگیری نیز کوتاه بوده و فقط از

روی افزایش میزان فعالیت جسمانی متمرکز شده و طول دوره

کارکنان درمانی برای آموزش استفاده شده است ( .)40در 10

مداخله افزایش یابد ،همچنین از تجربیات متخصصین مختلف در

مداخله مطالعه حاضر ( ،)27-34( )25از استراتژیهای مهمی نظیر

حوزههای مرتبط با فعالیت جسمانی بهره گرفته شود.

کالس عملی آموزش فعالیت جسمانی ،حمایت گروهی ،مشاوره

در  13مطالعه بررسیشده ،بهخوبی از محیطهای آموزش و ارتقای

و آموزش الکترونیك استفاده شده بود و رفتار فعالیت جسمانی نیز

سالمت استفاده شده بود .مداخالت عموماً در سه محیط

بهعنوان هدف اصلی مطالعه انتخاب شده بود که مجموع این

اجتماعی  -منزل ،مراکز مراقبت سالمت و خانه سالمندان انجام

عوامل میتواند نقش مهمی در ارتقای رفتار فعالیت جسمانی افراد

شده و شواهد ،حاکی از تأثیر مثبت مداخالت در محیطهای

مورد مداخله داشته باشد .شواهد نشان میدهد استفاده از

اجتماعی  -منزل و مراکز مراقبت سالمت بود .الگوی فرانظری،

استراتژیهای حمایتی متعدد ،استفاده از کارشناسان ورزش ،دوره

پرکاربردترین الگوی مداخلهای در مطالعات مورد بررسی بود ،لذا

طوالنی مداخله و متمرکز کردن مداخله تنها بر موضوع فعالیت

بهمنظور بررسی دقیق پیامدهای مداخالت آتی مبتنی بر الگوی

جسمانی؛ کلید موفقیت مداخالت آموزش فعالیت جسمانی است

فرانظری ،پیشنهاد میگردد مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی در

( .)43،40همچنین  7مطالعه توسط سازمانها و نهادهای اجتماعی

افراد ،قبل و بعد از مداخله در گروههای مداخله و کنترل،

یا مردم نهاد انجام شده بود که باعث دسترسی به گروه هدف

اندازهگیری و گزارش شود تا یك مقیاس تکمیلی برای سنجش

اصلی شامل سالمندان بیتحرک گردید .این مداخالت باعث

میزان تأثیر مداخله فراهم گردد.

ارتقای فعالیت جسمانی در افراد مورد پژوهش میشودHillsdon .

با بررسی مداخالت مشخص گردید هیچکدام از  13مطالعه مورد

و همکاران با بررسی مرورهایی در یك مرور نظاممند به این نتیجه

بررسی ،ایجاد تغییر در سیاستهای سازمانی یا عمومی سالمت و

رسیدند که مداخالت فعالیت جسمانی در محیط اجتماعی باعث

یا ایجاد تغییرات در محیط فیزیکی مرتبط با فعالیت جسمانی را

ایجاد تغییرات کوتاهمدت در رفتار فعالیت جسمانی شده و ممکن

هدف قرار ندادهاند .در واقع ،مداخالت مبتنی بر استراتژیهای

است بتوانند تأثیرات طوالنیتری را نیز ایجاد کنند (.)40

آموزش بهداشت بوده و کمتر از استراتژیهای ارتقای سالمت
جهت تأثیرگذاری بر محیط فیزیکی یا عوامل محیط اجتماعی
مرتبط با فعالیت جسمانی استفاده شده است.
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قرار گرفت و در سه مطالعه دیگر نیز طول مدت مطالعه از 4 – 24

فعالیت جسمانی سالمندان داشتند ،اما استفاده از مقیاسها و

سید محمدمهدی هزاوهای و همکاران

... نقش مداخالت با استفاده از الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقای سالمت در افزایش
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