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Abstract
Introduction: Elderly health is one of the most important health issues in most societies that can 

be prevented by elderly problems through health care education. The purpose of this study was to 
determine the effect of multimedia education on promoting healthy lifestyle of the elderly in Tehran.

Method: This clinical trial study was performed on two groups of thirty elderly people with 
mean age (63.41 6 6.88) who were members of the elderly focal points of Tehran neighborhoods 
with moderate to poor lifestyle scores. Intervention group received healthy lifestyle training in old 
age using multimedia educational software and the control group did not receive any intervention. 
Three months later, the lifestyle of the two intervention and control groups was again assessed.

Results: There was a statistically significant difference between the two groups in the two groups 
after the intervention (P<0.001). 

 Conclusion: Lifestyle education using multimedia educational content is effective in the elderly 
and due to the importance of healthy lifestyle in preventing the problems of old age and due to the 
limitations of the elderly for attending healthy lifestyle training classes, The above method can 
improve the health of the elderly.
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چكیده

مقدمه: سالمت سالمندان یکی از مسائل بهداشتی مهم در اکثر جوامع است که مي توان با آموزش مراقبت های بهداشتي از بروز 
مشکالت سالمندی پیشگیري کرد. مطالعه حاضر با هدف "تعیین تاثیر آموزش  چند رسانه ای بر ارتقاء سبک زندگی سالم سالمندان در شهر 

تهران" انجام شد. 
روش:  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی دو گروه سی نفری از سالمندان با میانگین سنی )6/88± 63/41( که عضو کانون های 
سالمندی سراهای محله های شهر تهران بوده و نمره سبک زندگی متوسط تا نامطلوب داشتند انجام شد. گروه مداخله تحت آموزش سبک 
زندگی سالم در دوران سالمندی با استفاده از نرم افزار آموزشی چند رسانه ای  قرار گرفتند و در گروه شاهد هیچگونه مداخله ای صورت نگرفت. 

سه ماه بعد مجددا سبگ زندگی دو گروه مداخله و شاهد مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نمره کلی سبک زندگی و همچنین سبک زندگی در حیطه های تغذیه، بهداشت روان، فعالیت بدنی و خود مراقبتی در 
دو گروه بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری دارد بطوری که سبک زندگی در گروه آموزش نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است 

.)p<0/001(
 نتیجه گیري: آموزش سبک زندگی با استفاده از محتوای آموزشی چند رسانه ای در سالمندان تاثیرگذار بوده و با توجه به اهمیت 
سبک زندگی سالم در پیشگیری از مشکالت دوران سالمندی و با توجه به محدودیت های سالمندان برای حضور در کالس های آموزشی   

سبک زندگی سالم، استفاده از روش فوق می تواند ارتقا سالمت سالمندان را محقق نماید.
كلید واژه ها: آموزش چند رسانه ای، سالمندان،سبک زندگی سالم.

تاریخ دریافت: 13۹8/۵/20                    تاریخ پذیرش: 13۹8/6/31  

مقدمه
و  میانسالی  سوی  به  جمعیتی  گذر  شهرنشینی،  افزایش  با 
سالمندی، و افزایش بار بیماری هاي غیر واگیر و مزمن، نکته مهم، 
بر  عالوه  که  است  ها  بیماري  این  از  پیشگیري  و  شدن  پیر  سالم 
مشکالت سالمت، هزینه سنگیني را نیز به بخش سالمت و جامعه 
سالمندان،  افزایش سریع جمعیت  به  توجه  با   .)1( کند  مي  تحمیل 
ابعاد گستردهتري پیدا  آنان در جامعه هر روز  تامین سالمت و رفاه 
میکند )2(.کاهش تحرك، افزایش شیوع بیماري هاي جسمی و روانی، 
مراقبت ناکافی، درآمد کم، ایزوله اجتماعی سبب احساس تنهایی و 
ارتقادهنده  انجام رفتارهاي  افسردگی سالمندان می گردد و احتمال 
سالمتی در آنان کاهش می یابد )3( در نتیجه در پیش گرفتن سبک 

زندگی ناسالم، سالمت جسمی و روانی سالمندان بیشتر از گذشته در 
خطر می باشد. رفتارهاي ارتقادهنده سالمتی یکی از معیارهاي عمده 
تعیین کننده سالمت است و به طور مستقیم با پیشگیري از بیماریها 
در ارتباط می باشد )4(. بر اساس تحقیقات سازمان جهانی بهداشت 
نزدیک به 60 درصد کیفیت زندگی و سالمت افراد به سبک زندگی و 
رفتار شخصی آنان بستگی دارد )۵،6( مناسب ترین شیوه براي کاهش 
مشکالت مربوط به سالمندي و حرکت درجهت سالمندي موفق اتخاذ 
سبک زندگی سالم در این دوران می باشد )7(. شواهد نشان می دهد 
که در صورتی که فرد به طور معمول و به نحو صحیح فعالیت هاي 
ارتقادهنده سالمتی را انجام دهد، شیوه زندگی بهتري خواهد داشت 
)8 ,۹(. مطالعات انجام گرفته در ژاپن نشاندهنده این است که سبک 
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زندگی سالم سبب پیشگیری از افسردگی در سنین سالمندی می شود 
و همچنین ارتباطاتی بین مصرف سیگار، وزن باال، خواب نامناسب 
و  افزایش ریسک افسردگی و کاهش حافظه نیز پیدا شد )10-11(. 
کالرك مداخله در سبک زندگی سالمندان را سبب کاهش پیامد های 
منفی این دوران دانسته و مداخله در سبک زندگی را دارای اثرات 
سودمندی برای سالمندان بیان می دارد )12(. برنامه های آموزشی 
بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتی در سالمندان مؤثر می باشد که  
و  ناصرآبادی  و  به مطالعات حیدری 2013  توان  راستا می  این  در 
از  یکی  سالمندي  بنابراین  نمود.  اشاره   )13،14(  )2010( همکاران 
مراحل اجتناب ناپذیر زندگی است که می توان از طریق مداخالت 
آموزشی مؤثر از عوارض و مشکالتش کاست و آن را به دوره اي 
مطلوب و لذت بخش تبدیل کرد. از طرفی از آنجایی که بسیاري از 
مشکالت دوران سالمندي ناشی از شیوه زندگی ناسالم در این دوران 
می باشد به کارگیري برنامه هاي آموزشی در پرتو اتخاذ رفتارهاي 
ارتقادهنده سبک زندگی سالم سبب پیشگیري و کاهش مشکالت 
مرتبط با سالمندي شده و به تبع آن کاهش هزینه هاي ناشی از بار 
بیماري در این دوران می شود. این موضوع به خصوص از دیدگاه 
است  اهمیت  حایز  سالمت  نظام  ریزان  برنامه  و  گذاران  سیاست 
)1۵(. در زمینه آموزش به سالمندان، سبک های آموزشی مختلفی              
می توانند مورد استفاده قرار گیرند اما توجه به این نکته حائز اهمیت 
است که سالمندان ممکن است پذیرای تمامی روش های تدریس 
نباشند )16(. اطالع رسانی و آموزش های سنتی، استفاده از فن آوری 
های نوین آموزشی و برنامه های کاربردی )خود آموزهای ویدویی( و 
شرکت در گروه های آموزشی و مشاوره ای از برنامه های مهم برای 
آموزش و ایجاد تغییر رفتار در سالمندان می باشد )17(. صفاري و 
همکاران نیز سخنرانی و نمایش فیلم را به عنوان روش هاي مؤثري 
اند  افراد بزرگسال بیان نموده  ارتقاي سطح آگاهی و نگرش  براي 
زندگی  الکترونیکی  آموزش  از شیوه  استفاده   )13۹0( عابدی   .)18(
سالم را در مقایسه با شیوه سنتی برای سالمندان رضایت بخش تر 
و دارای هزینه کمتر دانسته است )1۹(. افزایش روز افزون جمعیت 
سالمندی و به دنبال آن افزایش بیماریها و نا توانایی های ناشی از 
مناسب  آموزشی  اقدامات  تا  کند  می  ایجاب  را  این ضرورت  آنها  
جهت پیشگیری، کاهش یا به تاخیر انداختن این ناتوانایی ها صورت 
گیرد و از آنجا که تغییر رفتار در سالمندان در مورد شیوه زندگی که 
سالیان سال با آن خو گرفته اند با استفاده از روشهای معمول کاری 

دشوار به نظر می آید )20(، و همچنین ضروری بودن ایجاد تغییرات 
پایدار رفتاری در سالمندان و با توجه به اینکه اولین گام برای بهبود 
زندگی در دوران سالمندی دادن اطالعات و آگاهی، تغییر افکار و 
بینش سالمندان به پدیده پیری و ارائه راهکارهای صحیح بهداشتی                
می باشد این مطالعه با  هدف تعیین تاثیر آموزش  چند رسانه ای بر 

ارتقاء سبک زندگی سالم سالمندان در شهر تهران انجام شد.

روش مطالعه
پژوهش حاضر، یک کارآزمایی بالینی دو گروهه با استفاده از 
طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد که بر روی سالمندان عضو 
کانون های سالمندی در سراهای محله شهر تهران انجام شد. کانون 
هاي سالمندی، انجمن هایي محلي هستند که زیر نظر خانه هاي 
سالمت محله ها تشکیل و اداره مي شوند و خانه هاي سالمت محله 
ها، خود، زیرمجموعة ادارة سالمت شهرداري تهران هستند.  افراد هر 
محله که ۵۵ سال و بیشتر سن داشته باشند )21(، مي توانند در این 
کانون ها ثبت نام کرده و از خدمات آموزشي و تفریحي آنها استفاده 
کنند. برای انجام این مطالعه  ابتدا  در یک مطالعه ای توصیفی  تحت 
عنوان بررسی سبک زندگی سالمندان شهر تهران  سبک زندگی400 
نفر از سالمندان مورد بررسی قرار گرفت )22(. بر اساس این مطالعه 
نامطلوب  یا  متوسط  زندگی  دارای سبک  که  افرادی  میان  از  اولیه 
بودند، و همچنین دارای معیارهای اولیه ورود به مطالعه از قبیل سن 
باالی ۵۵ سال، عضویت در کانون های سالمندی خانه های سالمت، 
همچنین رضایت از شرکت در مطالعه، عدم ابتال به بیماریهای خاص 
و محدود کننده حرکتی و آشنایی اولیه کار با رایانه و توانایی استفاده 
از رایانه با کمک یکی از اعضای خانواده  بودند انتخاب شدند. جهت 
انجام مداخله برای دو گروه آزمون و شاهد حجم نمونه مورد نیاز در 
هر گروه با استفاده از نوموگرام آلتمن حدود 28  نفر برآورد گردید که با 
احتمال ریزش 10% ، حجم نمونه 30 نفر محاسبه شد. بنابراین  تعداد 
60 نفراز میان نمونه های واجد معیارهای ورود با روش تخصیص 
تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. محتواي آموزشي 
چند رسانه ای با مطالعات گسترده کتابخانه اي و استفاده  ازمنابع و 
متون معتبر و همچنین  بهرمندی از نظر متخصصین توسط محققین 
تدوین شد. بدین صورت که نظرهای گروه متخصصین و خبرگان با 
استفاده از تکنیک دلفی در طی سه راند بصورت وب محور )پست 
الکترونیکی( طرح ریزی و جمع آوری گردید. پس از مشخص شدن 
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حیطه ها و عناوین آموزشی بر اساس میزان اهمیت و میزان زمان 
آموزشی شامل متن، عکس،  نیاز جهت هر مبحث، محتوای  مورد 
  SCORM فیلم و صوت از منابع مختلف جمع آوری و طبق فرمت
)23(چینش و پس از بازنگری و تایید توسط تیم پژوهش جهت آماده 
سازی به متخصص طراح نرم افزار چند رسانه ای داده شد. پس از 
از  از سالمندان خارج  نفر  افزار به 10  نرم  اولیه،  آماده شدن نسخه 
مطالعه ارائه و از آنها خواسته شد که نظرات خود را در خصوص نکات 
اصلی در رسانه ارائه شده و بخش های مبهم و نامفهوم بیان نمایند 
و پس از جمع بندی این نظرات، نرم افزار مورد نظر جهت  ویرایش 
و اعمال نظرات سالمندان به طراح ارائه و نسخه نهایی جهت گروه 
آموزشی چند رسانه ای بصورت یک  تهیه گردید. محتوای  آزمون 
نرم افزار آموزشی در اختیار گروه آزمون قرار گرفت و محقق در باره 
چگونگی استفاده از نرم افزار توضیحات الزم را طی 2 جلسه حضوری 
ارائه نموده و با در اختیار قرار دادن شماره تماس به افراد و گرفتن 
شماره تماس آنها، از طریق پیگیر ی های تلفنی مسائل و مشکالت 
آنها در زمینه استفاده از نرم افزار بررسی و راهنمایی های الزم طی 
زمان آموزش  ارائه شد. اما برای گروه شاهد هیچگونه آموزشی داده 
نشد. بعد از گذشت یک دوره 3 ماهه جهت سنجش تاثیر آموزش چند 
رسانه ای بر سبک زندگی سالمندان مجددا پرسشنامه سبک زندگی 
به گروه های آزمون و شاهد داده شد و سبک زندگی دو گروه مورد 
سالمندان  زندگی  مطالعه سبک  این  در  گرفت.  قرار  ارزیابی مجدد 
و  به وسیله پرسشنامه سبک زندگی سالمندان که توسط اسحاقی 
همکاران )1388( طراحی و پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته 
است )ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/76(  مورد سنجش قرار  گرفت. 
پرسشنامه مذکور دارای 46 سوال به شرح زیر می باشد: 1۵ سؤال در 
حیطه پیشگیري، ۵ سؤال در حیطه فعالیت جسمي، ورزش، تفریح و 

سرگرمي، 14 سؤال در حیطه تغذیه سالم، ۵ سؤال در حیطه مدیریت 
تنش و در نهایت 6 سؤال در حیطه روابط اجتماعي و بین فردي است 
)24(. حداقل نمره در هر گویه صفر و حداکثر صد در نظر گرفته شد. 
در نهایت، امتیاز کلي پرسش نامه محاسبه و در سه سطح مطلوب 
مورد  از ۵0(  تر  )پایین  نامطلوب  و   )۵1-7۵( متوسط   ،)76 -100(
ارزیابي قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار 
آماري SPSS ویرایش 1۹، توسط آمار توصیفي )میانگین، انحراف 
معیار( و همچنین آمار استنباطي )آزمون هاي تي زوجي جهت مقایسه 
میانگین قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه، و تي مستقل جهت 

مقایسه میانگین ها در دو گروه صورت گرفت.
در ضمن پس از انجام تست مرحله دوم بمنظور رعایت اصول 
اخالقی محتوای آموزش بصورت نرم افزار در اختیار گروه شاهد نیز 

قرار گرفت و نحوه کار با آن نیز برای این گروه  آموزش داده شد.
 

یافته ها
 میانگین سنی گروه های مداخله 6/88 ± 63/41 سال در 
بازده )8۵ - ۵۵ سال( بود مشخصات جمعیت شناختی دو گروه در 
)جدول1( ارائه شده است. یافته ها نشان می دهند که دو گروه در 
متغیرهای دموگرافیک همگن بودند. نمره سبک زندگی در کل و در 
چهار حیطه )تغذیه، مراقبت از خود، بهداشت روان و فعالیت بدنی(، در 
 .)p<0/001( دو گروه بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری داشت
همچنین میانگین تغییرات نمرات قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون 
تفاوت معناداری داشت و اختالف میانگین نمرات بیانگر این بود که 
آموزش چند رسانه ای هم در نمره کل  و هم در نمره سایر حیطه ها  

تاثیرگذار بوده )جدول2(.

جدول 1: متغیرهای جمعیت شناختی

گروه 
آزمون آماریشاهدمولتی مدیامتغیر

T= 2/18)7/۵( 61/47 )6/۹( 6۵/۵7 سن )سال(
p=0/066

جنس
مرد
زن

17 )۵6/7%(
13 )43/3%(

12 )40%(
18 )60%(

X2=1/6۹
p=0/3

وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
بیوه

2 )6/7%(
18 )60%(
۵ )8/4(

3 )%10(
18 )60%(
۵ )8/4(

X2=6/77
p=0/08
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جدول 2: مقایسه میانگین و انحراف معیار سبک زندگی )نمره کل و حیطه های تغذیه، فعالیت بدنی، بهداشت روان و مراقبت از خود( در گروه های مورد مطالعه

تی زوجیتفاوت میانگینبعداز مطالعهقبل از مطالعهگروه های آزمونحیطه های سبک زندکی

نمره کل

حیطه تغذیه

حیطه فعالیت بدنی

حیطه بهداشت روان

حیطه مراقبت از خود

چند رسانه ای
کنترل

آزمون تی مستقل

چند رسانه ای
کنترل

آزمون تی مستقل

چند رسانه ای
کنترل

آزمون تی مستقل

چند رسانه ای
کنترل

آزمون تی مستقل

چند رسانه ای
کنترل

آزمون تی مستقل

)6.2(62.۵۵
)8.۵(۵۹.۵2

t=1.۵6
P=0.123

)10.6(48.81
)11.04(۵0.۵0

t=-0.60
P=0.۵4۹
)1۵.6(۵3.3
)14.۹(43/3

t=2.۵3
P=0.01

)13.8(68.00
)14.۹(62.33

F=1.۵4
P=0.12۹
)7.7(73.۵
)۹.8(70.0۵

t=1.۵1
P=0.13

)6.8(68.۵1
)8.6(۵8.77

t=4.81
P=0.000
)۹/۹(۵۹.1
)11.8(4۹.6

t=3.3۵
P=0.001
)16.4(66.1
)17.۵(44.۵

t=4.۹2
P=0.000

)13.7(70.16
)13.4(63.۵8

F=1.87
P=0.06

)۵.4(7۵.۹۹
)10.۹(67.6۹

t=3.72
P=0.000

)6.1(۵.۹6
)۵.06(-0.742

)۹.2(10.2۹
)۵.8(-0.8۹2

)11.4(12.83
)10.6(1.16

)14.۹(2.16
)10.6(1.2۵

)۵.۵(2.48
)7.4(-2.3۵

P=0.000
P=0.428

P=0.000
P=0.413

P=0.000
P=0.۵۵3

P=0/43۵
P=0.۵23

P=0.000
P=0.0۹3

بحث
نتایج آزمون هاي آماري تفاوت معناداري در میانگین نمره 
کلی سبک زندگی در دو گروه مداخله و شاهد را نشان داد که نشان 
دهنده تاثیر برنامه آموزشی چند رسانه ای برسبک زندگی سالمندان 
 ،)2۵(  2012 مولیناری  مطالعات  نتیجه  با  همسو  نتیجه  این  بود. 
باشد  ناصرآبادی و همکاران )2010( )13،14( می  و  حیدری2013 
رفتارهایی، مطلوب تر شدن  اتخاذ چنین  افزایش  نهایی  نتیجه  که 
شیوه زندگی سالمندان است.  آموزش چند رسانه ای عالوه بر میزان 
نمره کل سبک زندگی بر ابعاد آن نیز تاثیر داشته است. چنانچه پس 
از اجراي مداخله آموزشی، در گروه آزمون افزایش نمرات میانگین 
ابعاد سبک زندگی شامل: تغذیه، فعالیت بدنی، بهداشت روان و خود 
مراقبتی مشاهده گردید. در حالی که در گروه شاهد تغییري مشاهده 
ابعاد سبک  بر  ای  رسانه  چند  آموزشی  مثبت  تاثیر  بیانگر  که  نشد 
زندگی می باشد. در خصوص فعالیت فیزیکی به عنوان یکی از ابعاد 
مهم در مطالعات مربوط به سبک زندگی  در مطالعه حاضر در دو گروه 
مداخله و شاهد تفاوت آماري معنی داري مشاهده شد چناچه عابدی و 
همکاران نیز در مطالعه شان افزایش فعالیت جسمی در زنان با فعالیت 
جسمی کم را پس از اجراي مداخله آموزشی مشاهده کردند )26( 
بزرگترین چالش سالمتی براي سالمندان، فعال بودن در این سنین 
می باشد؛ بنابراین براي افزایش فعالیت فیزیکی در آنان باید بر انواع 
فعالیت فیزیکی تمرکز کرد تا سالمندان از حالت ناتوانی در تحرك و 
بی تحرکی به سمت افزایش تحرك و فعالیت فیزیکی سوق دهیم. در 

مطالعه حاضر تغذیه  نیز به عنوان یکی از ابعاد سبک زندگی  بررسی 
تغییر در  ای  افزار چندرسانه  نرم  از  استفاده سالمندان  از  بعد  و  شد 
عادات تغذیه اي سالمندان مشاهده گردید بطوري که رفتارهاي تغذیه 
اي مطلوب در آنان نسبت به قبل از مداخله افزایش معنادار یافت، در 
حالی که در گروه شاهد تغییري مشاهده نگردید. عابدی نیز در طی 
مطالعه ای به این نتیجه رسید که آموزش به شیوه استفاده از فیلم 
آموزشی بر باال رفتن میزان آگاهی هاي تغذیه ایی سالمندان موثر  
است )27(. در این مطالعه بعد اجراي برنامه آموزشی با هدف ارتقای 
بهداشت روان مشخص گردید که میانگین نمره بهداشت روان در 
گروه مداخله بعد از اجراي برنامه آموزشی تغییر معنادار آماري مشاهده 
نگردید. که این یافته بر خالف یافته های مطالعه سبحانی و حاجی 
عزیزی )28،2۹( بود. که این نتیجه شاید به دلیل برگذاری جلسات 
و کالس های آموزشی روان شناسی متنوعی که در سرا های محله 
برگذار می شود و هچنین شرکت بیشتر سالمندان در جلسات مذهبی 
باشد. و شاید نیاز به بازنگری در محتوای مبحث بهداشت روان در 
نرم افزار چند رسانه ای برای تاثیر بیشتر بر سالمتی روان سالمندان 
عناوینی چون عبادت فردی-  بر  این محتوای  در  باشد. که  داشته 
اجتماعی، شناخت عالیق و استعدادهای فردی، شرکت در فعالیت 
های اجتماعی، مهارت های زندگی و ارتقاء حافظه تاکید شده بود. در 
حیطه خود مراقبتی نیز آموزش چندرسانه ای در گروه آزمون موثر بود 
و تغییر معناداری مشاهده شد. آموزش خودمراقبتی در سالمندان به 
دلیل شرایط ویژه ی جسمی و روحی آنان از شرایط ویژه ای برخوردار 
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است. یکی از مشکالت عملکردی خودمراقبتی، انجام آن در سالمندان 
خوداتکایی  و  شناختی  سازگاری  سالمندی،  دوران  در  چراکه  است 
و  یابد  می  افزایش  واگیر  غیر  بیماریهای  و شیوع  یابد  می  کاهش 
به همین دلیل خودمراقبتی در سالمندان به یکی از مسائل مهم در 
این دوران تبدیل شده است و آموزش از موثرترین راهکارهایی است 
که باعث افزایش خودمراقبتی می گردد )30( که در این زمینه نتایج 
مطالعه قاسمی نیز بیانگر تاثیر آموزش های خود مراقبتی به سالمندان 
می باشد )31( که با یافته های مطالعه حاضر همخوانی دارد. افزایش 
آگاهی سالمندان در مورد نیازهاي جسمی-روانی و روشهاي تغذیه 
سالم سبب سازگاري مطلوب سالمندان با شرایط سالمندي می گردد. 
شایان ذکر است که از جمله محدویت این پژوهش مربوط به استفاده 
از رایانه بوده است سالمندانی که قادر به کار با رایانه نبودند و یا در 
منزل زمینه استفده از رایانه را نداشتند از مطالعه کنار گذاشته شدند.  
به کارگیري برنامه هاي آموزشی مبتنی بر رویکرد سالمندي موفق در 
پرتو اتخاذ رفتارهاي ارتقادهنده سبک زندگی سالم سبب پیشگیري و 
کاهش مشکالت مرتبط با سالمندي شده و به تبع آن کاهش هزینه 
هاي ناشی از بار بیماري در این دوران می شود )1۵(. اما افزایش روز 
افزون جمعیت سالمندی این ضرورت را ایجاب می کند در سال های 

آتی با اصالح آموزش های مناسب و مدرن بتوان جعیت وسیعی را 
با کمترین هزینه آموزش داد و  از آنجا که عصر امروز، عصر فناوری 
اطالعات است و یکی از تاثیرات این عصر، تغییر در آموزش و شیو 
الکترونیکی  یادگیری  و  آموزش  به  قالب گرایش  در  آموزشی  های 
ای  رسانه  آموزش چند  به سالمندان،  آموزش  زمینه  در   )23( است 
می تواند مورد توجه قرار گیرد و مطالعات مناسبی در این خصوص 

صورت پذیرد.  

تشكر و قدرداني
 نویسندگان برخود الزم می دانند مراتب سپاس و قدردانی 
خود را از کلیه سالمندان شرکت کننده در مطالعه و همچنین مدیران 

و مسئوالن ذی ربط به دلیل همکاری ابراز نمایند. 
منابع مالی: این پژوهش بخشي از پایان نامه کارشناسی ارشد 
آموزش پرستاری در دانشکده پرستاری و مرکزتحقیقات علوم رفتاری 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج اهلل( می باشد که با شماره۵۹04 
در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج اهلل( مورد تایید و 
با کد IRCT201۵0۵0682۹0N7 در مرکز کارآزمایی های بالینی 

ایران به ثبت رسیده  است. 
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