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  ٢٥٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
 از عوامـل    يکـ يزيت ف يـ  و کـاهش فعال    ير سبک زندگ  ييامروزه تغ 
همچنين .  رودي م به شماري عروق ـي قلبيها يماريوع بيمؤثر در ش

 است، کـشور را در      ي سالمت ي برا يدينکه تهد ي عالوه بر ا   ي تحرک  کم
ـ ي قلبيها يمارير مانند بيواگ ري غيها يماري بيدميمعرض خطر اپ   

 يمي و بـدخ   ي استخوان، اخـتالالت روانـشناخت     يابت، پوک ي، د يعروق
 از ابعـاد مهـم      يکي منظم به عنوان     يکيزيت ف يفعال]. ۱[دهد  يقرار م 

 يها و بـار ناشـ     تواند خطر ابتال به اين بيماري       ي سالم م  يبک زندگ س
  ]. ۲[ را کاهش دهدنهااز آ

 منظم در ارتقاء سـطح      ياز آنجايي که منافع و تأثير فعاليت فيزيک       
 ي مـداخالت   بايـد   شـناخته شـده اسـت، لـذا        يسالمت مردم به خـوب    

  نمود تا بتوان از طريق آن باعث اتخـاذ و حفـظ ايـن رفتـار                يطراح
   ].۲، ۱[  در بين عموم مردم شديبهداشت

 ء ارتقـا   و يبهداشـت   غير يهار رفتار يي تغ ي برا يزير به منظور برنامه  
  از آنهـا ي وجود دارد کـه يکـ  ي مختلفيها  و مدلها نظريه ،سالمت

 توسط  که است)Transtheoretical Model (يا  بين نظريهيالگو
 کيبه عنوان    )Diclemente(و ديکلمنت   ) Prochaska(پروچستکا

 درک رفتار وابسته  ي برا يبه عنوان چارچوب  و  ر رفتار   ييمدل جامع تغ  
. ]۳[ وضـع شـد     سالمت ءها در جهت ارتقا    ت تالش يبه سالمت و هدا   

توانند در مراحل مختلف  ي فرض بر اين است که افراد م   ،مدل نيدر ا 
 يا از مجموعـه   تغيير رفتار    ي و لذا برا    تغيير قرار گيرند   ي برا يآمادگ

 پيش از تفكر يا قـصد       :شامل پنج مرحله  کنند که    يم از مراحل عبور  
)Precontemplation(،     تفكر و قصد )Contemplation(،  ي آمـادگ 
)Preparation(، عمـــــل )Action ( حفـــــظ و نگهـــــداري  و 
)Maintenance (٤[است.[ 

اي اطـالق   مرحلـه پـيش از تفكـر و قـصد بـه مرحلـه             در اين الگو    
حداقل تا  ،  ک رفتار يا اتخاذ   ير  يير مورد تغ  شود كه شخص هنوز د     مي

در مرحله تفكر و قصد، فرد واقعاً به         .نکرده است فكر  نده  يشش ماه آ  
كنـد، امـا هنـوز از         فكر مـي   - ندهي در طول شش ماه آ     - تغيير رفتار 

 يدر مرحلـه آمـادگ     .آمادگي كامل براي اقدام الزم برخوردار نيـست       
جاد يکند و قصد ا    يفتار فکر م   در مورد يک تغيير ر     يفرد به طور جد   

دارد و  ) نـده يمعمـوأل در مـاه آ     ( کيـ  نزد يا نـده ير را در آ   ييـ ک تغ ي
 اسـت   يا مرحله عمل مرحلـه   . کند يمقدمات شروع رفتار را فراهم م     

 در طول شش مـاه      - خود   يرات مناسب در سبک زندگ    ييکه فرد تغ  
ـ  .وجود آورده است  ه   ب – گذشته  قابـل   ،کـه عملکـرد    نيـ ل ا يـ دله  ب

در  .رود يکار م ه   اغلب معادل با عملکرد ب     ،ر رفتار يياهده است، تغ  مش

تر اسـتقرار و اسـتحکام       ي شاهد دوره طوالن   ،يمرحله حفظ و نگهدار   
از بـه   يـ  حفظ آن ن   ي اما برا  - شتر از شش ماه   ي ب -مير رفتار هست  ييتغ

ضمنأ در هر کدام از مراحل عمـل        ]. ٥[ارانه است يتالش فعال و هوش   
ن صـورت   يـ فتد که در ا   ي اتفاق ب  »بازگشت« است   ، ممکن يو نگهدار 

ش از مرحلـه عمـل داشـته اسـت          ي که پ  ي رفتار يفرد به همان الگو   
   ].۶، ۴[کند يرجوع م

هاي موافق و مخالف تغيير رفتار را قبل از           افراد جنبه  ،در اين مدل  
. دهنـد  پيشرفت از يك مرحله به مرحله بعدي مورد سنجش قرار مي      

کننـد کـه افـراد در مراحـل مختلـف            يدعا م کلمنته ا يپروچسکا و د  
 نـسبت بـه رفتـار       ي مختلفـ  يهـا  ها، اعتقادات و انگيزه    تغيير، نگرش 

 ي ارتبـاط  يهـا  ي و استراتژ  ي درمان يکردهاين رو يبنابرا. د دارند يجد
ر الزم  ييـ  افـراد در مراحـل مختلـف تغ        ي ممکـن اسـت بـرا      يمختلف
  ].٧، ٦[باشد

 يآور   اسـت کـه جمـع      يي منظم از جمله رفتارهـا     يفعاليت فيزيک 
 يتوانــد در طراحــ ير آن مــييــه در مــورد مراحــل تغيــاطالعــات پا

 مـورد   يکـ يزيت ف يـ مداخالت مناسب و مؤثر به منظـور شـروع فعال         
 ي در کـشورها   يرغم اين که مطالعات مختلف      علي. ردياستفاده قرار گ  

 يمختلف در خصوص تعيين مراحل تغيير رفتار فعاليت منظم فيزيک         
ران انجـام شـده     ي که در ا   ي مطالعات ي ول ،]۱۰،  ۹،  ۸[انجام شده است  

 مختلـف مـورد     يهـا   تيـ  را در جمع   يکـ يزيت ف يت فعال يشتر وضع يب
ر ييـ چکدام از آنهـا بـه مراحـل تغ        ي و در ه   ]۱۱[اند     قرار داده  يبررس
تـوان    ين مطالعـه مـ    يبا انجام ا  .  پرداخته نشده است   يکيزيت ف يفعال

 کرد تا از نتايج آن ي طبقه بندر رفتارييافراد را در مراحل مختلف تغ
 مداخله مناسـب    ي جهت تدوين و طراح    ي بعد يها بتوان در پژوهش  

در .  منظم اسـتفاده نمـود     يجهت اتخاذ و حفظ رفتار فعاليت فيزيک      
ر ييـ ن مراحل تغيياين مطالعه با هدف تع جهت رسيدن به اين هدف      

 سال ساکن شـهر بنـدرعباس       ١٥ يت باال ي در جمع  يکيزيت ف يفعال
  .جام گرفتان

  
   كار مواد و روش

 سـال سـاکن     ١٥ ي نفر از افراد باال    ١٦٠٠،  يپژوهش مقطع ن  يدرا
  . شهر بندرعباس مورد مطالعه قرار گرفتند

به اين ترتيب کـه ابتـدا       .  انجام شد  يا   به روش خوشه   ينمونه گير 
ها در نقاط مختلف شهر و بر اساس تـراكم جمعيـت انتخـاب                خوشه

وارهـا طـوري انتخـاب شـدند كـه فاصـله            شدند و در هر خوشه، خان     
به اين ترتيب توزيع مناسبي از . مشخصي بين آنها وجود داشته باشد
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  ٢٥٥

     همكاران و دكتر تيمور آقاماليي                                                                                                               ...       مراحل تغيير رفتار فعاليت فيزيكي

در هر خوشه با مراجعه به اولين . جمعيت در هر خوشه به دست آمد     
 سـال موجـود در خـانواده        ١٥منزل تعيين شده، با تمام افراد باالي        

چـه فـردي از     در هنگـام مراجعـه بـه منـازل، چنان          .شد  يمصاحبه م 
خانواده حضور نداشت، در فرصت ديگري مراجعه و بـا وي مـصاحبه             

 يکـ يزيت ف يـ مار که قـادر بـه داشـتن فعال        يا ب يافراد معلول   . شد  يم
  . نبودند وارد مطالعه نشدند

ت تأهل، سطح سواد و     ي، سن، جنس، وضع   ي مورد بررس  يرهايمتغ
ت يـ ر فعال يين مراحل تغ  يي تع يبرا.  بود يکيزيت ف ير فعال ييمراحل تغ 

.  استفاده شـد Physical Activity Staging از پرسشنامه يکيزيف
ت يـ ر رفتار فعالييبر اساس اين پرسشنامه افراد در مراحل مختلف تغ      

، عمل و مرحله  ي که شامل مرحله پيش از قصد، قصد، آمادگ        يکيزيف
  . شوند ي ميحفظ است، طبقه بند

ه، فعاليتي بود كه در ن مطالعيمنظور از فعاليت فيزيكي منظم در ا
در روز انجام شود و حداقل چهار روز در      ) يا بيشتر ( دقيقه   ۳۰هر بار   

الزم نيست فعاليت فيزيكي شديد باشد، بلكه بايـد         . هفته تکرار شود  
اي باشد كه ضربان قلب يا سطح تـنفس را قـدري افـزايش                به اندازه 

  . دهد
خـه سـواري در   ها شامل قدم زدن تند، دوچر    هايي از فعاليت    نمونه

هاي هوازي، کار يا هر فعاليت ديگري است كـه از      ايام فراغت، ورزش  
  . نظر شدت، مشابه اينها باشد

 و تعيـين روايـي و       يجهت برگرداندن ايـن پرسـشنامه بـه فارسـ         
 برگردانده شـد و سـپس در مـورد          يپايايي، ابتدا پرسشنامه به فارس    

جود در پرسشنامه   م مو يا مفاه ين که آ  ي پرسشنامه و ا   ي محتوا ييروا
ر، از نظـرات افـراد      يا خ ي برگردانده شده است     يقأ به فارس  ي دق ياصل

 در آن،   يراتـ يي اعمال تغ  زن مورد استفاده شد و بعد ا      يمتخصص در ا  
  . گرديده ي تهييپرسشنامه نها

 ترجمه شد و با اصل آن       يسپس مجدداً پرسشنامه به زبان انگليس     
پايـايي  . هيم يکـسان بـود     مفـا  يمورد مقايسه قـرار گرفـت کـه دارا        

مورد )  آزمون مجدد  -آزمون  ( باز آزمون    -پرسشنامه به روش آزمون     
بـه ايـن صـورت کـه در يـک مطالعـه پـايلوت،               . تأييد قـرار گرفـت    

پرسشنامه در فاصله زماني دو هفتـه، دو بـار در اختيـار يـک گـروه                 
  . بيست نفري از جمعيت هدف قرار گرفت

که در هر کـدام از مراحـل تغييـر    در هر دو مرحله، نسبت افرادي    
قرار داشتند، يکسان بود و به اين ترتيب با توجه به تشابه نتـايج در               

قبـل از انجـام    .دو مرحله، پايايي پرسشنامه مورد تأييد قـرار گرفـت     

ها، شيوه پـژوهش بـراي افـراد          آوري داده   هرگونه اقدامي جهت جمع   
در پـژوهش  شد و در صورتي که راضـي بـه شـرکت       توضيح داده مي  

  . شدند بودند، وارد مطالعه مي
، SPSSآوري شـده بـا اسـتفاده از برنامـه آمـاري               هاي جمـع    داده

جداول توزيع فراواني و آزمون آماري کـاي اسـکوئر مـورد تجزيـه و               
  .تحليل قرار گرفتند

  
  ها يافته

ن يانگيم.  سال وارد مطالعه شدند    ۱۵ ي فرد باال  ۱۶۰۰در مجموع   
هفتصد .  بود۱/۱۵ار ي سال با انحراف مع۲/۴۰ يسن افراد مورد بررس
مرد و هشتصد و هشتاد و شـش        )  درصد ۴/۴۹(و بيست و چهار نفر      

  . زن بودند)  درصد۶/۵۰(نفر 
)  درصـد  ۹/۷۰(ن درصد افراد شـرکت کننـده در مطالعـه           يشتريب

ــدايي يمتأهــل و دارا ــد)  درصــد۲/۲۶( تحــصيالت ابت ســاير . بودن
 ۱مورد مطالعه در جـدول شـماره       افراد   يمشخصات جمعيت شناخت  

  . آمده است
ر رفتـار   ييـ  نفر مورد مطالعه از نظر مراحل تغ       ۱۶۰۰در مجموع از    

 درصد در   ۳/۱ش از قصد،    ي درصد در مرحله پ    ۹/۵۹،  يکيزيت ف يفعال
 درصـد در مرحلـه      ۵/۰،  ي درصد در مرحله آمـادگ     ۲/۳مرحله قصد،   

جدول شماره  .  بودند ي درصد در مرحله حفظ و نگهدار      ۱/۳۵عمل و   
 را بـر اسـاس سـن، جـنس و       ي مراحل مختلف تغيير رفتار فيزيکـ      ۲

   .دهد يتحصيالت نشان م
ن مردان و زنان، افراد     ي ب يکيزيت ف ير رفتار فعال  يياز نظر مراحل تغ   

 سـال و    ۵ سال و افـراد بـا تحـصيالت زيـر            ۴۰ ي سال و باال   ۴۰زير  
  ). P>۰۰۱/۰( وجود داشتيدار ي معني سال، اختالف آمار۵ يباال

ش از قـصد و     يها در مراحل پ     ن اين گروه  ين اختالف بارز ب   يتر  مهم
 از زنان در مرحله     يشتري که درصد ب   يبه نحو .  بود يحفظ و نگهدار  

 ي از مردان در مرحله حفظ و نگهـدار يشتريش از قصد و درصد ب    يپ
 سـال در    ۴۰ ي از افـراد بـاال     يشتريـ همچنين درصد ب  . قرار داشتند 

 سـال در    ۱۵-۴۰ از افـراد     يشتريـ  و درصـد ب    ش از قـصد   يمرحله پـ  
  .  بودنديمرحله حفظ و نگهدار

 در  يشتريـ  سال نيز درصد ب    ۵در ميان افراد با تحصيالت کمتر از        
 ۵ يالت بـاال ي و در افـراد بـا تحـص     قرار داشتند  ش از قصد  يمرحله پ 

  .  بودندي در مرحله حفظ و نگهدار درصد بيشتريسال
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  ٢٥٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

   افراد مورد مطالعه ي مطلق و نسبيع فراواني توز-۱جدول شماره 
  يت شناختي مشخصات جمعيبر حسب برخ

  درصد  تعداد  
      )سال(سن
۴۰-۱۵  ۸۱۹  ۲/۵۱  
۴۰> ۷۸۱  ۸/۴۸  

      جنس
  ۴/۴۹  ۷۹۱  مرد
  ۶/۵۰  ۸۰۹  زن

      وضعيت تأهل
  ۹/۷۰  ۱۱۳۴  متأهل
  ۶/۲۰  ۳۲۹  مجرد
  ۵/۸  ۱۳۷  مطلقه/بيوه

      سطح تحصيالت
  ۹/۲۱  ۳۵۱  سواد بي

  ۲/۲۶  ۴۱۹  ابتدايي
  ۲/۲۱  ۳۳۹  راهنمايي
  ۸/۲۱  ۳۴۸  متوسطه

  ۹/۸  ۱۴۳  دانشگاهي
      مراحل تغيير
  ۹/۵۹  ۹۵۸  پيش از قصد

  ۳/۱  ۲۱  قصد
  ۲/۳  ۵۱  آمادگي

  ۵/۰  ۸  عمل
  ۱/۳۵  ۵۶۲  حفظ و نگهداري

  
  تحصيالت افراد مورد مطالعه بر حسب سن، جنس و يکيزيت في مراحل تغيير رفتار فعال-۲جدول شماره 

  جمع  حفظ و نگهداري  عمل  آمادگي  قصد  پيش از قصد  مرحله تغيير
 *P  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  متغير مورد مطالعه

                          )سال(سن
۴۰-۱۵  ۴۰۲  ۱/۴۹  ۱۸  ۲/۲  ۳۳  ۴  ۴  ۵/۰  ۳۶۲  ۲/۴۴  ۸۱۹  ۱۰۰  
۴۰> ۵۵۶  ۲/۷۱  ۳  ۴/۰  ۱۸  ۳/۲  ۴  ۵/۰  ۲۰۰  ۶/۲۵  ۷۸۱  ۱۰۰  

۰۰۱/۰  

                          جنس
  ۱۰۰  ۸۰۹  ۸/۲۷  ۲۲۵  ۵/۰  ۴  ۶/۲  ۲۱  ۴/۱  ۱۱  ۷/۶۷  ۵۴۸  مرد
  ۱۰۰  ۷۶۱  ۶/۴۲  ۳۳۷  ۵/۰  ۴  ۸/۳  ۳۰  ۳/۱  ۱۰  ۸/۵۱  ۴۱۰  زن

۰۰۱/۰  

                          )سال(سطح تحصيالت 
۵-۰  ۵۸۲  ۶/۷۵  ۳  ۴/۰  ۱۸  ۳/۲  ۴  ۵/۰  ۱۶۳  ۲/۲۱  ۷۷۰  ۱۰۰  
۵>  ۳۷۶  ۳/۴۵  ۱۸  ۲/۲  ۳۳  ۴  ۴  ۵/۰  ۳۹۹  ۱/۴۸  ۸۳۰  ۱۰۰  

۰۰۱/۰  

  حاصل از آزمون مجذور كاي *
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  ٢٥٧

     همكاران و دكتر تيمور آقاماليي                                                                                                               ...       مراحل تغيير رفتار فعاليت فيزيكي

  بحث و نتيجه گيري
 در  يکـ يزيت ف يـ ر فعال ييـ ن مراحـل تغ   يـي ن مطالعـه تع   يهدف از ا  

نتايج اين مطالعه .  سال ساکن شهر بندرعباس بود     ۱۵ يت باال يجمع
 بيش از   ،يت جسم ير رفتار فعال  ييدهد كه از نظر مراحل تغ       ينشان م 
.  در مرحله پيش از تفكر و قصد قرار دارند       ي از افراد مورد بررس    نيمي

 در  يحتـ  كـه شـخص      اسـت ي  ا   مرحله ،مرحله پيش از تفكر و قصد     
  . كرده استنفكر هم  منظم يت جسميشروع فعالمورد 

 که در ايـن مرحلـه از تغييـر          ياز نظر پروچستکا و دکلمنته افراد     
منـافع و    در خـصوص  يهرفتار قرار دارند، هيچ گونه اطالعات و آگا

لذا اين افـراد قـدرت درک و        ]. ۴،  ۳[ ندارند ي تغيير رفتار فعل   يمزايا
تجزيه و تحليل الزم جهت گذر از اين مرحلـه و صـعود بـه مراحـل                 

ها در همين مرحله       همين است که مدت    يتر را ندارند و برا      پيشرفته
 تغييـر    و يا امکان ايـن     ي در مورد تغيير رفتار فعل     ي مانده و حت   يباق

  . کنند يرفتار فکر هم نم
هاي اين تحقيـق وجـود دارد،         نكته قابل تأمل ديگري كه در يافته      

درصد كم افرادي است كه در مراحـل قـصد، آمـادگي و عمـل قـرار               
اين موضوع بيانگر اين است كه تقريباً فرآينـد تغييـر رفتـار و              . دارند

بسيار بـه   رسيدن از مرحله پيش از قصد به مرحله حفظ و نگهداري            
گيرد و افـراد تمـايلي بـه تغييـر وضـعيت موجـود               كندي صورت مي  

نـه  ي مناسـب در زم    يهاي بهداشـت    در اين راستا طراحي پيام     .ندارند
ژه يـ  منظم و اطالع رساني به عموم مردم، به و         يت جسم يشروع فعال 

هايي كه بيشتر در مرحله پيش از تفكر و قصد هستند، توصـيه               گروه
  .شود مي

 که در مرحلـه قـصد،       يو دکلمنته معتقد هستند افراد    پروچستکا  
 يداننـد مزايـا     ي هستند که م   يبرند، افراد   ي به سر م   يعمل و آمادگ  

 دارد و لذا همين قضاوت، آنهـا را بـه           يتغيير رفتار بر موانع آن برتر     
  . رساند ييک تصميم در مورد تغيير م

 مـورد    از افـراد   ينتايج اين مطالعه نشان داد تنهـا تعـداد معـدود          
 اين اطالعات را کسب     - حدود چهار درصد     -مطالعه در اين پژوهش     

 ي فعاليت فيزيکينموده و به درک و تجزيه و تحليل مناسب از مزايا        
  . اند رسيده

 بـين   ي ديگر بـا توجـه بـه گفتـه پديـد آورنـدگان الگـو               ياز طرف 
 ي که افراد اين مرحله هم ممکن است مجدداً به مراحل قبل           يا  نظريه
توان اين تعداد اندک را هم به جمع اکثريت           يدند، لذا در کل م    بازگر

 يهـا   لذا يافتـه  . افراد قرار گرفته در مرحله پيش از قصد اضافه نمود         
اندرکاران  گذاران و دست  سياستي برايتواند هشدار  ياين پژوهش م  

 در خـصوص    ي ديگر يها  يآموزش سالمت کشور باشد که چه بررس      
 بايد مـداخالت    ياز کجا و در چه سطح     وضعيت موجود الزم است و      

  . خود را آغاز نمايند
 اين مطالعه اين بـود کـه         در هاي قابل توجه و جالب      از ديگر يافته  
 ي افراد مورد مطالعه، در مرحلـه حفـظ و نگهـدار            از حدود يک سوم  

 ي مـنظم را در زنـدگ      ي فعاليـت فيزيکـ    ي مـدت  يرفتار بودند که بـرا    
نظر به اين که در مقايسه بـا مراحـل          . روزمره خود وارد نموده بودند    

 از شرکت کننـدگان در      يا  ، تعداد قابل مالحظه   يقصد، عمل و آمادگ   
، اين افـراد تمـام      ياين مطالعه در مرحله حفظ رفتار بودند و از طرف         

 رفتـار   ي نموده و نهايتاً بـه مرحلـه تغييـر قطعـ           ي را ط  يمراحل قبل 
وص عوامل مؤثر بر     بيشتر در خص   يها  يرسيده بودند، لذا لزوم بررس    

 که در مرحله پيش از قصد بودند احساس         يتفاوت اين گروه با گروه    
 حرکـت و    ي را بـرا   يشود تا از اين طريق بتوان مـداخالت مـؤثر           يم

  . برند تدوين نمود ي که هنوز در مرحله قصد بسر ميپيشرفت افراد
، ۱۲[نتايج اين مطالعه با دو مطالعه انجام شـده در هلنـد و ژاپـن         

شباهت از ايـن نظـر کـه        . هايي است   ها و تفاوت     شباهت ي، دارا ]۱۳
 که در اين دو مطالعه در مرحلـه حفـظ رفتـار بودنـد،               يتعداد افراد 

 تفـاوت عمـده ايـن مطالعـات بـا           ي بود ول  يتقريباً شبيه مطالعه فعل   
مطالعه حاضر در اين بود که اين مطالعات نشان دادند که تعداد قابل 

 يتر تغيير رفتار يعن     تحقيق در مراحل پيشرفته    از افراد مورد     يتوجه
ه عـ  و عمل قرار داشتند، در حـالي کـه در مطال           يمراحل قصد آمادگ  

حاضر اکثر افراد در مرحله بسيار ابتدايي پيش از قصد قرار داشتند و 
  .  از افراد از اين مراحل گذشته بودنديتعداد قابل اغماض

 و همکاران بـر     Leslie  که توسط  يا نتايج مطالعه حاضر با مطالعه    
انجـام   ]١٥،  ١٤ [يياي و استرال  ييکايان آمر ي از دانشجو  يا   نمونه يرو

 دانـشجويان   يبه اين دليل که بررس    .  است ي تفاوت فاحش  يشد، دارا 
 آنان   از  درصد ١آمريکايي از نظر تعيين مرحله تغيير نشان داد، تنها          

ي اين ميزان   در مرحله پيش از قصد بودند و در دانشجويان استرالياي         
همين تفاوت عمده بين اين مطالعه و مطالعه انجام .  درصد بود ٥/١١

  ]. ۱۶[شده در کشور بلژيک مشهود است
 از ي ايـن مطالعـه نـشان داد درصـد بيـشتر        يهـا   همچنين يافتـه  
تر و افراد با تحصيالت بيشتر نسبت به گروه ديگر            مردان، افراد جوان  

در حـالي کـه درصـد       . رنـد  قـرار دا   يدر مرحله حفـظ رفتـار فيزيکـ       
تر و افراد با تحصيالت کمتـر در مرحلـه             از زنان، افراد مسن    يبيشتر

 که در بلژيـک انجـام شـد نيـز           يا  مطالعه. پيش از قصد قرار داشتند    
 و  ي از پـسران در مرحلـه حفـظ و نگهـدار           يشترينشان داد تعداد ب   
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  ٢٥٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ت يـ  فعال يش از قـصد بـرا     ي از دختران در مرحلـه پـ       يشتريدرصد ب 
  .  قرار داشتنديجسم

 که يش سن، درصد افرادين طبق نتايج اين مطالعه، با افزايهمچن
 کـه در    يش و درصد افراد   يش از قصد قرار داشتند افزا     يدر مرحله پ  

هرچنـد در   . افـت ي ي قرار داشتند کاهش مـ     يمرحله حفظ و نگهدار   
ت يـ سه بـا جمع   ي مورد مطالعه قابل مقا    يها  تي از موارد، جمع   يبعض

 کــه ي، امــا در مــوارد]۱۶، ۱۵[ستيــق نيــن تحقيــ امــورد مطالعــه

ن يـ ت مـورد مطالعـه ا     يبأ مشابه جمع  ي مورد مطالعه تقر   يها  تيجمع
، از نظر قرار گرفتن افراد در مراحل مختلف         ]۱۲-۱۴[ق هستند يتحق
ن يبنابرا. ج مطالعه حاضر دارند   ي با نتا  ي آشکار يها  ر رفتار تفاوت  ييتغ

ز متفاوت خواهد بود    ير رفتار ن  ييغ ت ياستفاده برا   مورد يها  ياستراتژ
هايي که در آن جوامع جهت     لزوم تحقيقات بيشتر در خصوص قدم      و

 احـساس  ي برداشته شده است، بـه خـوب      يتغيير رفتار فعاليت فيزيک   
   .شود يم
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