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 چکیده

میر، سررت  ییردردن وافزایش امید به زندگی، کاهش میزان تولد و مرگ به دنبال مقدمه و هدف:

جمعی  رو به افزایش اس . از آنجایی کره سرالمیدب برا ترییراتری در و رعی  دریاعای، تعرادلی، کراهش 

گیرد. باتوجه اساحکام تضالت و زوال هماهیگی اناهاهاب تحاانی همراه اس ، فرد در معرض سقوط قرار می

ها، آسری  بره سرر، وابسراگی، تررس از سرقوط و مررگ سقوط که دامل دکساگی اسراووان به ییامدهاب

بادید و قابل ییشگیرب بودن بیشار موارد سقوط، یافان راهی براب ییشگیرب از رعداد سقوط و کراهش می

رسرد. یرسرااران بره تیروان اراهره دهیردگان ترس از سقوط که در سالمیدان رایج اس ،  روررب بیظرر می

ب بیمار و عانواده وب، نقش مهمی در ارزیابی و ییشگیرب از سقوط قب ، تصمیم گیرنده و آموزش دهیدهمرا

هاب میحصرربه سالمیدان دارند. از طرفی باتوجه به کمبود وق  و بارکارب باالب یرسااران و همچیین ویژگی

بره سرالمیدان ااسراس فرد گروه سیی سالمیدب نیاز به رودی کارآمد برراب آمروزش ییشرگیرب از سرقوط 

سقوط و  رعداد از سقوط بر بریشگیی یآموزد لمیف ریتاث نییتعدود. به همین دلیل این مطالعه با هدف می

 انجام دده اس . مارساانیدر ب بترس از آن )سقوط( در سالمیدان بسار

رایط سالمید بسارب در بیمارساان واجد در 132در این کارآزمایی بالییی تصادفی دده، روش کار:

هاب نمونرهاز بیمارساان دهیدبهشای قم اناورا  دردند.  1400تا بهمن  1400ورود، در بازه زمانی مهرماه 

یژوهش با اسافاده از روش تصادفی سازب بلوکی به دو گروه مداعلره و کیاررل توصریا داده دردند. ابرزار 

از سقوط بود که در ابارداب گردآورب اطالتات، یرسشیامه دموگرافیک، یرسشیامه سقوط و یرسشیامه ترس 

ییشرگیرب از  یآموزدر بهرا لمیگروه مداعله ف بسپس برامطالعه براب گروه مداعله و کیارل تکمیل دد. 

داده  شیهر فرد توسط یژوهشرگر نمرا ببودند، برا قهیدق 15که مجموتا کمار از  لمیسقوط که دامل سه ف

هاب ترعیا، یکماه و سه ماه بعد از تررعیا یرسشریامهاین ها قرار گرفاید. نمونه اریدر اعا هالمیدد و ف

ها با اسافاده از آمار توصیفی )درصرد فراوانری، میرانگین و انحرراف مورد نظر براب هر دو گروه تکمیل و داده

مساقل، آنوا، فریدمن،رگرسیون یواسرون(  برا نررم افرزار  tمعیار(  و آمار اسایباطی ) آزمون کاب دو، آزمون 

spss 05/0انجام دد. مقدار 26 شیرایو p<      .بعیوان سطح معیا دارب در نظر گرفاه دد 

همگرن  به جز سن و تحصیالت کیدموگراف برهایمطالعه، دو گروه از نظر مار بدر ابادا  ها:یافته

بر اساس آزمون کاب دو، رعداد سقوط بین گروه کیارل و مداعله تفاوت معیادارآمارب بودند. بعد از مداعله، 

درصد کمار رخ  46داد  اما یس از انجام آنالیز یواسون ناایج نشان دادند که رعداد سقوط در گروه آزمون ن

، =5454/0IRRب موثر بودن مداعله در کاهش دفعات رعداد سقوط اس  )داده اس  و این امر نشان دهیده
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968/0- 307/0CI= ،039/0P=  .)دو  نیبررس از سرقوط در و انجام کوواریانس تر بعد از مداعله  نیهمچی

 (.p < 001/0 ) را نشان داد بگروه آزمون و کیارل تفاوت معیادار آمار

 

از سقوط بر کراهش رعرداد  بریشگیی یآموزد لمیمطالعه اا ر نشان داد که ف جیناا :گیرینتیجه

نامره گرااران و بر اسر یکره س دودیم شیهادیسالمیدان موثر اس . ی  یجمع انیسقوط و ترس از آن در م

از سقوط و به میظرور کراهش رعرداد  بریشگیجه  آموزش ی یآموزد لمیسالم  از مداعله ف طهیا زانیر

اسرافاده  ایتررع نیار بهرابه تیروان آموزش نیو همچی مارساانیدر ب ببسار یاز آن ط ترسسقوط و 

 .یدینما

 

  سقوط، ترس از سقوط، فیلم آموزدی، ییشگیرب از سقوط :یدیکل کلمات
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Abstract 

 

Introduction and goal: Following the increase in life expectancy, the decrease in birth 

and death rates, the population's aging speed is increasing. Since old age is associated with 

changes in cognitive status, balance, decreased muscle strength, and deterioration of 

coordination of the lower extremities, a person is prone to falls. Considering the 

consequences of falls, which include broken bones, head injuries, dependence, fear of falling 

and death, and the fact that most cases of falls are preventable, it seems necessary to find a 

way to prevent the occurrence of falls and reduce the fear of falling, which is common in the 

elderly. As care providers, decision makers and educators of the patient and his family, 

nurses play an important role in evaluating and preventing falls in the elderly. On the other 

hand, due to the lack of time and high workload of nurses, as well as the unique 

characteristics of the elderly age group, there is a need for an efficient method to teach the 

elderly about fall prevention. For this reason, this study was conducted with the aim of 

determining the effect of the fall prevention educational film on the occurrence of falls and 

the fear of falling (falling) in hospitalized elderly. 

Methods: In this randomized clinical trial, 132 eligible elderly hospitalized in the 

hospital were selected between October 1400 and February 1400 from Shahid Beheshti 

Hospital in Qom. The research samples were allocated to intervention and control groups 

using block randomization method. The data collection tools were demographic 

questionnaire, fall questionnaire and fear of falling questionnaire, which were completed at 

the beginning of the study for the intervention and control groups. Then, for the intervention 

group, educational videos of falling were shown individually to each person by the 

researcher, and the videos were given to the samples. During discharge, one month and three 

months after discharge, questionnaires were completed for both groups and data were 

collected using descriptive statistics (prevalence percentage, mean and standard deviation) 

and inferential statistics (chi-square test, independent t test, ANOVA, Friedman, Poisson 

regression) was done with spss version 16 software. A value of p < 0.05 was considered as a 

significant level. 

Findings: At the beginning of the study, the two groups were homogeneous in terms 

of demographic variables except for age and education. After the intervention, according to 

the chi-square test, there was no statistically significant difference in the occurrence of falls 

between the control and intervention groups, but after performing Poisson analysis, the 

results showed that the occurrence of falls occurred 46% less in the test group, and this 

indicates the effectiveness of the intervention in The frequency of falls is reduced 

(IRR=0.5454, CI=0.307-0.968, P=0.039). Also, after the intervention and carrying out the 

covariance of the fear of falling between the two test and control groups, it showed a 

statistically significant difference (p < 0.001). 
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Conclusion: The results of the present study showed that the educational film of 

falling is effective in reducing the occurrence of falling and the fear of it. It is suggested that 

policymakers and health planners use educational video interventions to teach fall prevention 

and to reduce the occurrence of falls and the fear of falling during hospitalization and also as 

training during discharge. 

Keywords: fall, fear of falling, educational video, fall prevention 
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