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 [96 تير 31 -]نشر الكترونيك پيش از انتشار

 

 چكیده

یلبـی،  سبك زندگی بی تحرک یكی از مهمترین عوامل خطر برای بسياری از بيماریها و اختالالت مانند چـایی، دیابـت، نارسـایی    : مقدمه

 افسردگی و پوکی استخوان است.

با هـد  تعيـين تـا ير آمـوزش      دانش آموز دختر دبيرستانی 163روی بر که شبه تجربی بودپژوهش حاضر یك مطالعه  روش کار:مواد و 

  بهداشت مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر افزایش فعاليت جسمانی انجام شد.
پرسشنامه بين المللـی فعاليـت    و نظریه رفتار برنامه ریزی شدهپرسشنامه مبتنی بر  توسط از آموزش بعد ماه 3اطالعات در دو نوبت یبل و

در . جلسه آموزشی برای گروه آزمون انجـام گرفـت   4بعد از انجام پيش آزمون مداخله آموزشی طی  جمع آوری گردید. (IPAQجسمانی)

مـورد   کـای دو  با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل و و SPSS23توسط نرم افزار  نهایت اطالعات حاصل جمع آوری و

 تحليل یرار گرفت. تجزیه و

یبل از انجام مداخله دو گروه از نظر متغيرهای دموگرافيك، ميانگين نمرات سازه هـای مختلـ    یافته های پژوهش نشان داد که  ها: یافته

نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود اختال  معنی دار برای ميانگين نگرش، نرم های  داشتند.تفاوت آماری معنا دار با هم ن الگو و رفتار

انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و یصد رفتار در گروههای آزمون و شاهد بعد از مداخله آموزشی بود. همچنين ميزان پراختن به فعاليت 

 (.>05/0Pپس از انجام مداخله آموزشی افزایش یافت)جسمانی در دانش آموزان گروه آزمون به طور معنی دار 

یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار در سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده و افزایش  نتیجه گیری:بحث و 

ی رسد که اجـرای اینگونـه برنامـه    نظر مميزان پرداختن به فعاليت جسمانی در دانش آموزان گروه آزمون پس از مداخله اموزشی است. به 

 های  آموزشی  می تواند برای افزایش فعاليت فيزیكی در دانش آموزان مفيد باشد.

 نظریه رفتار برنامه ریزی شده، دانش آموزان دختر، فعاليت جسمانی کلیدواژه:

 

 IR.ACECR.ROYAN.REC.1395.50 کد اخالق:

                                                           
 ناهواز، دانشگاه شهيد چمران، ساختمان مرکزی، طبقه همك ، سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستا: پاسخگو نویسنده 

E-mail: zahrabaji65@yhoo.com 
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یجاد و حفظ سالمتی است و فعاليت بدنی منظم از مهمترین عوامل ا

اولویت تغيير رفتـار جهـت    15به دليل ارتباط آن با سالمت یكی از 

انسـان سـالم تـا    در گـزارش  . ]1[بهبود سالمت معرفـی شـده اسـت   

افزایش فعاليت جسمانی در صدر اولویت های بهداشتی یـرار   2010

سبك زنـدگی  مهم یكی از اجزای  جسمانیفعاليت   .]2[گرفته است

و به طـور یيرمسـتقيم   همگانی بـرای بهبـود سـالمت و  ست سالم ا

های پزشـكی در جوامـع توصــيه     جهت کاهش بار بيماری و هزینه

 ارتقا مهم رفتار یك عنوان به منظم  فعاليت جسمانی .]3[شودمـی 

 و تناسـ   تعـادل،  عضالنی، یدرت افزایش باعث ]4[سالمت دهنده

 باعـث فعاليـت جسـمانی   همچنـين   .گردد می روانی عملكرد بهبود

مـی   اسـتخوان  پوکی عرویی، یلبی های بيماری دیابت، کاهش خطر

 سـمت  بـه  گرایش نوجوانـان  از پيشگيری موج  تواند گردد و می

 به اعتماد و شده استرس و کاهش ناسالم بزهكاری، تفریحات اعتياد،

فعاليـت    بـی تحرکـی و   .]5[ن را افزایش مـی دهـد  نوجوانا در نفس

منجر به افزایش بيماریهـای  فی در کنار تغذیه نامناس  ناکا جسمانی

مزمن، بخصوص بيماریهای یلبی عرویی، دیابـت و پـوکی اسـتخوان    

 ارتقـا  را زنـان  متالسـ  توانـد  می منظم فعاليت بدنی .] 2[می شود

 اصـلی  علت که کند پيشگيری یهایی ایجاد شرایط و بيمار از و دهد

 سطوح کاهش با همچنين د.هستن جهان کل در زنان ناتوانی و مرگ

 ت نفـس  عـز  و افـزایش اطمينـان   ،اسـترس  افسـردگی،  و اضطراب

طبق گزارشـات سـازمان   . ]6[بخشد می بهبود را سالمت روانی زنان

علـت عمـده مـرگ و نـاتوانی      10سالمت جهان بی تحرکی یكـی از  

درصد مرگ ها در هـر سـال بـه علـت نداشـتن        3/2است و بيش از 

% 60-%80در کشورهای سراسر جهـان بـين    فعاليت جسمانی است.

بزرگساالن به اندازه ای که برای سالمتی آنهـا مفيـد اسـت، فعاليـت     

 و مـرگ  زانيـ از آن است کـه م  یگزارشات حاک .] 7[فيزیكی ندارند

 یدرصـد کـاهش مـ    20- 25 روی روزانه ادهيپ قهيدی 70-30با ريم

در  یکم تحرک زانيمطالعه متفكر و همكاران م جی. طبق نتا]8[ ابدی

در زنـان   % و6/81% ) در مـردان  8/65 زدیـ اسـتان   یشهر تيجمع

مطالعات نشان داده اند دخترانـی کـه    .]9[است %( برآورد شده4/54

در طی دوران بلوغ پياده روی می کننـد کمتـر از دختـران دیگـر از     

خطرات ناشی از بارداری) مانند پره اکالمپسـی ، دیابـت بـارداری( و    

هرسال حدود دو ميليـون نفـر بـه     .]10[نج می برندسرطان سينه ر

حاکی از   WHOدليل عدم فعاليت جسمانی می ميرند و یافته های 

علت عمده مرگ و ميـر در همـه    10ن است که بی تحرکی، یكی از

تحـرک جسـمانی از جملـه مهمتـرین      .]11[کشورهای جهان است

 ا ر سازد.  رفتارهایی است که می تواند بيماریهای یير واگير را مت

ميليون مرگ به دليل بيماریهای یير واگير مزمن  200535در سال 

% بار بيماریهـا را  47% از کليه مرگ ها و60در جهان اتفاق افتاده که

شامل می شود. به گزارش سازمان سـالمت جهـان ایـن مشـكل در     

% بـار  60%)سه چهـارم کليـه مـرگ هـا( و    73به ترتي   2020سال 

نوجوانی و جوانی دوره انتقال از  .]12[می شود بيماریها تخمين زده 

کـه دوره بسـيار حسـاس و حيـاتی      ]5[کودکی به بزرگسـالی اسـت  

و بسياری از عادات زندگی از یبيل ورزش منظم بـه طـور    ]13[بوده

طبيعی در این دوران شروع می شود امـا متاسـفانه ميـزان فعاليـت     

 مطالعـات  .]5[جسمانی به طور مداوم در این دوران کاهش می یابد

 از یكـی  عنـوان  بـه  جسمانی فعاليتهای که ميدهند نشان متعددی

 دختـر  دانـش آمـوزان   در، سالمت دهنده ارتقاء رفتارهای مهمترین

فـراوان   اییریم مزا یعل ]. 13[است نامطلوب بسيار وضعيتی دارای

مطالعــات متعــدد شــيوع کــم تحرکــی را در  ،جســمانی تهــایيفعال

های انجام شـده در   ی. بررس]14[ان می دهدکودکان و نوجوانان نش

از نظـر   ران،یـ درصـد مـردم ا   80از  شيکشور نشان داده است که بـ 

 تيـ لفعا ريکـه منـافع و تـ      یی. از آن جـا ]5[جسمانی یير فعالنـد  

شـناخته   یسطح سالمت مـردم بـه خـوب    یارتقا منظم در جسمانی

آن  قیـ نمـود تـا بتـوان از طر    یطراح یمداخالت دیبا شده است، لذا

 ]15[عموم مردم شد نيدر ب یرفتار بهداشت نیباعث اتخاذ و حفظ ا

وساده نيستآنتغييرکهای بودهپيچيدهرفتارجسمانیفعاليت .

مشـكل  رفتـار جدیـد  حفـظ آن شـود تغييربه  موفقفرداگرحتی

دررفتـار های تغييرنظریهیاالگوهااستفاده ازبنابراین،خواهد بود،

ریـزی   برنامه رفتار نظریه .16استضروریجسمانیليتفعاتغيير

چارچوب مفيدی را برای پيش بينی و توضـيح رفتارهـای بهداشـتی    

 1991مطـرح و در سـال    1885فراهم می کند. این نظریه در سـال  

 که است این نظریه توسط فيش بين و آجزن توسعه داده شد. اساس

 آن کننـده  بينی پيش لعام خاص، یك رفتار انجام برای افراد یصد

رفتـار، نـرم هـای     به نسبت نگرش تا ير تحت خود یصد .است رفتار

 دادن انجام برای فرد توسط شده اجتماعی درک فشارهای (انتزاعی

)درجـه    شـده  درک رفتـاری  کنتـرل  و  )نظر مورد ندادن رفتار یا و

. ]17[سـت   ا (رفتـار  یـك  اتخـاذ  دشـواری  یـا  سهولت از فرد درک

ختلفی نشان داده اند که ارتباط وایعی  و یـوی بـين هـر    مطالعات م

یك از سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شـده  بـا رفتـار فعاليـت     

درصـد   24-36بدنی وجود دارد و این نظریه رفتار برنامه ریزی شده 
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 و زهرا باجی                                                                                                                                           ...      تا ير مداخله آموزشی

درصـد از واریـانس یصـد     41-46از واریانس رفتار فعاليـت بـدنی و   

حقيقـات ورزشـی نيـز از توانـایی     ت .]18[رفتاری را توضيح می دهـد 

ریزی شده در رفتـار ورزشـی   پيش بينی کنندگی نظریه رفتار برنامه

هـای روانشـناختی   اند، چون برای فهـم تعيـين کننـده   حمایت کرده

رفتار ورزشی شناسایی اعتقاداتی از فرد که بـه طـور یـوی تـری بـا      

رد، نگرش، نرم های انتزاعی و کنترل رفتـاری درک شـده ارتبـاط دا   

 . ]19[مهم است

، عـوار  کـم تحرکـی و اهميـت     با توجه به مطالـ  ذکـر شـده   لذا 

فعاليت جسمانی در نوجوانان به ویـژه در دختـران دانـش آمـوز کـه      

بيشتر در معر  خطر بيماریهایی مانند پـوکی اسـتخوان هسـتند و    

همچنين ميزان فعاليت جسمانی در آنها کمتر از پسران دانش آمـوز  

مداخلـه   تـا ير  تعيـين مطالعـه حاضـر بـا هـد      ، گزارش شده است

آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای ارتقای فعاليت 

جسمانی دانش آموزان دختر دبيرستانی شهر اهـواز طراحـی و اجـرا    

 گردید.

مداخلـه ای از نـوع پـيش آزمـون، پـس       مطالعه یك پژوهش حاضر

جهـت تعيـين تـا ير آمـوزش بهداشـت      که  آزمون با گروه شاهد بود

مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر افزایش فعاليت جسـمانی  

 در هد  جامعه انجام شد. 95 -96دانش آموزان در سال تحصيلی 

 شهر اهواز دوره اول متوسطه دختر مقطع آموزان دانش پژوهش این

د بـه تحقيـق   معيارهـای انتخـاب نمونـه و ورو    مطالعهدر این . بودند

عدم داشتن مشكل جسـمانی یـا ممنوعيـت پزشـكی از نظـر      شامل 

 تمایل افراد جهت شـرکت در مطالعـه بـود.   انجام فعاليت جسمانی و 

همچنين یيبت بيش از یك جلسه در کالس های آموزشـی و عـدم   

حجـم   تمایل به ادامه همكاری،  معيارهای خروج از مطالعـه بودنـد.  

بـا در   و ]20[موجود در مطالعـات یبلـی    نمونه با توجه به داده های

 150درصـد   80درصد و توان آزمون  95نظرگرفتن سطح اطمينان 

بـه   نفر محاسبه گردید ولی با توجه به ریزش احتمـالی نمونـه هـا و   

نفر برای حجـم نمونـه    163منظور افزایش دیت در پژوهش، در کل 

چهارگانـه   نـواحی  برای تعيين نمونه هـا ابتـدا از   در نظر گرفته شد.

پرورش اهواز یك ناحيه بر اسـاس نمونـه گيـری تصـادفی      آموزش و

بين دبيرستانهای دولتی دخترانه آن ناحيه بر  خوشه ای انتخاب و از

سـپس   اساس نمونه گيری تصادفی ساده دو مدرسه انتخاب شـده و 

یك مدرسه در  به روش  تصادفی ساده یك مدرسه در گروه آزمون و

سپس از هر مقطع تحصيلی یك کـالس بـه    ند.گروه شاهد یرارگرفت

طور تصادفی از هر مدرسه  انتخاب شده و همـه  دانـش آمـوزان آن    

 ایـن  در اطالعـات  گـردآوری  ابـزار  کالس مورد بررسی یرار گرفتند.

 بـه  پرسشـنامه  تكميـل  طریق از و اطالعات بود پرسشنامه پژوهش

 مـورد  پرسشـنامه  .شـد  آوری جمـع  خود خودگزارش دهی صورت

بخـش اول   در این مطالعه در سه بخش تنظـيم شـده بـود.    استفاده

گویه مرتبط با سنجش اطالعـات دمـوگرافيكی سـن، پایـه      6شامل 

تحصيلی، سطح تحصيالت پدر، سطح تحصيالت مادر، شـغل پـدر و   

 نظریه رفتـار مرتبط با سنجش سازه های شغل مادر بود. بخش دوم 

گویه،  6ار های انتزاعی سوال، هنج 9نگرش شامل  شده ریزی برنامه

گویه بود. نمونـه   4گویه و کنترل رفتاری درک شده  4یصد رفتاری 

به کار گرفته شده  ]20[این پرسشنامه در مطالعه صلحی و همكاران

و روایی و پایایی آن تائيـد شـده بـود. روایـی و پایـایی ابـزار توسـط        

 تـوای مح اعتبـار  تائيـد  و پژوهشگر نيز سنجيده و تائيد شد. بررسی

 گـروه  نظـرات  از اسـتفاده  طریـق  از شـده  های طراحـی  پرسشنامه

 با ها پرسشنامه پایایی و شد انجام مطالعه زمينه مورد در کارشناس

 بـه روش همسـانی درونـی و بـا بـه      و مطالعـه مقـدماتی   یك انجام

مورد تائيد یـرار گرفـت:    زیر شرح به کرونباخ - آلفا آزمون کارگيری

ــرم هــای86نگــرش ) /.( و 74/.(، یصــد رفتــاری )83انتزاعــی ) /.(، ن

 فعاليـت  المللی بين در پرسشنامه /.(.63کنترل رفتاری درک شده )

 روز 7 در جسـمانی  فعاليـت  بـه عملكـرد،   مربـوط  گویه های'بدنی،

 و الگـو  شـده  طراحـی  پرسشـنامه  به با توجه سنجد. می را گذشته

 در ایـن   .شـود  مـی  تعيـين  روز گذشـته  7 در هـا  فعاليـت  شـدت 

پرسشنامه دانش آموزان فعاليت جسمانی خود را بر اسـاس فعاليـت   

جسمانی شدید، متوسط و مدت زمان اختصاص یافته به پيـاده روی  

در طول هفته مشخص نموده و سپس مدت زمـان آن را بـه دیيقـه    

، دوچرخـه  ورزش های هـوازی  به فعاليت هایی مانند بيان می کنند.

 6بسـكتبال و ... کـه بـه بـيش از     سواری با سرعت باال، کوه نوردی، 

کالری در دیيقه نياز دارند، فعاليت جسمانی شدید گفته مـی شـود.    

 3-6فعاليت هایی مانند واليبال، بدمينتون و نظافت اتاق و ... که بـه  

کالری در دیيقه احتيـاج دارنـد بـه عنـوان فعاليـت هـای جسـمانی        

مـدت زمـان    متوسط در نظر گرفته می شوند.  هر گونه فعاليتی کـه 

دیيقه باشـد حـذ  مـی شـود.  محاسـبه ی شـدت        10آن کمتر از 

 روز گذشـته طبـق دسـتور العمـل     7ی مجموع فعاليـت هـا در   ژانر

 در.  ]21[انجام شد(  IPAQ ) پرسشنامه بين المللی فعاليت بدنی

 فعاليـت  و 4متوسـط  بـدنی  فعاليت ،3/3روی  پياده پرسشنامه این

  .است شده گرفته درنظر MET 8 شدید بدنی
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 MET (Metabolic Equivalents) یـا  متابوليـك  معـادل  یك

 در هنگام فرد برای دیيقه هر در مصرفی انرژی ميزان ن دهنده نشا

 هفتـه  در فعاليـت بـدنی   کلی ميزان محاسبه برای  است. استراحت

 با مقـدار  ) روز× دیيقه ×  معادل متابوليك(روی  پياده مقدار باید

مقـدار   و  )روز× دیيقـه  ×  معادل متابوليـك (متوسط  بدنی فعاليت

 در  )روز× دیيقـه  ×  معـادل متابوليـك  (فـرد   شدید بدنی فعاليت

 در مطالعات پرسشنامه .  این]21[کرد  جمع هم با گذشته را هفته

 نيز آن و پایایی روایی و است شده گرفته بكار نيز کشور در مختلفی

 . ]23،22[یرارگرفته است ت یيد مورد

 توضـيح   انجام هماهنگی های الزم بـا مسـئوالن مربوطـه و    پس از

نحوه اجرای برنامه به صورت شفا  به ایشان، محقـق بـا     اهدا  و

توجيـه کـردن    معرفی خود به دانـش آمـوزان و    ورود به مدارس و

 موافقت آنها برای شـرکت در  با کس آنان در مورد اهدا  مطالعه، 

محرمانه بودن اطالعات نسـبت   مطالعه، با رعایت موازین اخالیی و

پس از جمع آوری اطالعات در  به تكميل پرسشنامه ها ایدام نمود.

دو گروه، مداخله آموزشی در چارچوب نظریه رفتار بر نامـه ریـزی   

شده در گروه آزمون آیاز گردید. محتوا و جلسات آموزشـی جهـت   

و  انتزاعـی  هنجارهـای  یصـد رفتـاری،   تا ير بر سازه هـای نگـرش،  

که مبنای تغيير رفتـار در ایـن پـژوهش     شده درک رفتاری رلکنت

هستند طراحی و اجرا گردید. در مدارس گروه شاهد نيـز آمـوزش   

بر اساس روش های جاری ادامـه پيـدا کـرد. گـروه هـد  در ایـن       

مطالعه شامل دانش آموزان، والدین، مدیران و معلمان مدرسه بود. 

رتبط بـا فعاليـت جسـمانی    هد  برنامه ایجاد تغيير در رفتارهای م

بود. ابتدا جهت تریيـ  دانـش آمـوزان در تـابلوی ورزشـی، تـابلو       

اعالنات مدرسه وکـالس هـای درس دانـش آمـوزان گـروه آزمـون       

پوستر و شعارهایی در خصوص فعاليت فيزیكی نص  شـد. سـپس   

در گروه آزمون جلسات آموزشی بـه گونـه ای تنظـيم شـد کـه در      

-45انش آموز دو بار در هفته و هر بـار  طول دو هفته مداخله هر د

دیيقه در جلسات آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریـزی   30

شده شرکت می کرد. جلسه اول آموزشی به صورت سخنرانی و بـا  

استفاده از پاورپوینت و نمایش سالید در زمينه آشنایی  و تریيـ   

سـمانی در  دانش آموزان به برنامه های آموزشی، اهميت فعاليت ج

 هـای  انجـام فعاليـت   زندگی بـه خصـوص در نوجوانـان و ميـزان    

 مختل  برگزار شد. سنين در جسمانی

جلسه دوم آموزشی به صورت سخنرانی و بحث گروهی با تاکيد بر 

سازه نگرش، به منظـور ایجـاد و تقویـت نگـرش مدبـت در دانـش       

آموزان نسبت به فعاليـت جسـمانی و بـا بيـان مطـالبی در زمينـه       

تحرکـی و بـی تحرکـی اجـرا      کـم  از حاصـل  و بيماریهای وار ع

گردید.در این جلسه دانش آموزان نگرش و نظرات خـود را نسـبت   

به فعاليت جسمانی بيان کردنـد و در مـورد آنهـا نيـز بحـث شـد.       

جلسه سوم آموزشی به صورت سخنرانی و بحث گروهی بـا تاکيـد   

هایی جهت افزایش بر سازه کنترل رفتاری درک شده و ارائه راهكار

فعاليت بدنی و یلبه بر موانع و بازدارنده های  انجام فعاليـت بـدنی   

انجام شد. جلسه چهارم آموزشی با تاکيد بر سازه یصد رفتاری،  بـا  

 مدبت آن ورزشی و تا ير های فعاليت بيان مطالبی در مورد فواید

سالمت، مضرات عدم تحرک، تاکيد بر شيوه زنـدگی همـرا ه بـا     بر

عاليت و تحرک فيزیكی برگزار گردید. در پایان جلسـات آمـوزش   ف

یك پمفلت آموزشی در اختيار دانـش آمـوزان گـروه آزمـون یـرار      

گرفت. همچنين یك جلسه آموزشی یك سـاعته بـرای معلمـان و    

والدین دانش آموزان گروه آزمون )بـا تاکيـد بـر سـازه هنجارهـای      

نقش والدین و معلمـان   انتزاعی( برگزار شد. در این جلسه در مورد

در تشویق و تریي  دانش آموزان به سبك زندگی فعال، اهميـت و  

نقـش فعاليـت جسـمانی در زنــدگی بحـث شـد. در پایـان جلســه       

آموزشی یك پمفلـت آموزشـی در اختيـار ایـن معلمـان و والـدین       

 دانش آموزان نيز یرار گرفت.

خنرانی سـ  روشـهای  از استفاده با آموزشی در این مطالعه جلسات 

 دادن پمفلت گروهی، پرسش و پاسخ و بحث همراه با ارائه اسالید،

مـاه پـس از    3 انجـام شـد.   جسـمانی  فعاليت در خصوص آموزشی

اتمام دوره مداخله مجددا از واحدهای مورد پژوهش جهـت انجـام   

پس آزمون دعوت به عمل آمد و پرسشـنامه هـایی ای کـه جهـت     

ه به همان روش یبلی تكميـل  انجام پيش آزمون استفاده شد دوبار

 .  گردید

پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحليل آماری با اسـتفاده از نـرم   

انجام شد و برای رسـيدن بـه اهـدا      23نسخه  SPSSافزار آماری

پژوهش از آزمونهای آمار توصيفی)برای توصي  متغيرهـای کمـی از   

از تعـداد و  ميانگين و انحرا  معيار و برای توصي  متغيرهای کيفی 

( تی زوجــی، تــی مســتقل وکــای دودرصــد فراوانــی( و اســتنباطی)

  معنـی دار در نظرگرفتـه   P<05/0استفاده شد. برای همـه آزمونهـا   

 شد.

 12-16طبق یافته ها، دامنه سنی شرکت کنندگان در این پـژوهش  

بـود. نتـایج    89/0و  انحـرا  معيـار    13/ 79سال با ميانگين سـنی  
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 و زهرا باجی                                                                                                                                           ...      تا ير مداخله آموزشی

مقایســه گروههــای آزمــون و شــاهد از نظــر متغيرهــای  حاصــل از 

جمعيت شناختی نشان داد، اختال  آماری معنادار از این لحاظ بين 

 دو گروه مورد مطالعه وجود نداشته و گروهها همسان بودند. جزئيات

 در هـر گـروه   تفكيـك  دانش آموزان به شناختی مشخصات جمعيت

 داد نشـان  پژوهش جهمچنين نتای .است شده آورده 1 شماره جدول

سـازه    و رفتار  فعاليت جسمانی نمرات ميانگين مداخله بين از یبل

های نظریه رفتار برنامه ریزی شده  مشتمل بـر نگـرش، هنجارهـای    

 آزمـون  گروه دو انتزاعی،کنترل رفتاری درک شده و یصد رفتاری در

 وجـود  تفـاوت معنـادار   مسـتقل  تـی  آماری آزمون براساس شاهد، و

 (.  2 جدول)است نداشته

بيانگر مقایسه ميانگين و انحـرا  معيـار سـازه هـای     2جدول شماره 

نظریه رفتار برنامه ریزی شده در دو گروه آزمون و شاهد یبل و سـه  

ماه پس از مداخله آموزشی اسـت. بـا توجـه بـه نتـایج آزمـون تـی        

مستقل اختال  معنی دار بين ميانگين نمرات متغيرهای ذکر شـده  

مورد مطالعه یبل از مداخله آموزشی وجود نداشـت. امـا   در دو گروه 

اخــتال  معنــی دار بــين ميــانگين نمــره نگــرش، هنجارهــای       

انتزاعی،کنترل رفتاری درک شده و یصد رفتار در گروه آزمون یبـل  

 و بعد از مداخله آموزشی مشاهده شد. در حالی که در گروه شاهد از

 آمـاری  اخـتال   ون،آزمـ  و پس آزمون پيش مرحله دو در لحاظ این

(. بنابر این تغييرات ایجاد شـده در  2مشاهده نشد )جدول  معناداری

 گروه آزمـون نشـان دهنـده تـا ير مدبـت مداخلـه آموزشـی اسـت.        

همچنين نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که ميانگين نمره رفتـار  

فعاليــت جســمانی بعــد از مداخلــه آموزشــی در دو گــروه اخــتال   

( دارد. ميانگين نمره فعاليت فيزیكـی در گـروه   =p 03/0معناداری )

آزمون بعد از اجرای مداخله آموزشی نسبت بـه یبـل از آن افـزایش    

( یافته بود. این در حـالی اسـت کـه ميـانگين     =002/0pمعناداری )

نمره این متغير در گروه شاهد بعد از مداخله نسـبت بـه یبـل از آن    

 (.2شته است )جدول( ندا=62/0pهيچ گونه تفاوت معنادار )
 

 

 آموزشی ـ آزمون مجذور کای مداخله از قبل و شاهد آزمون گروه دو در آموزان دانش مشخصات برخی و شناختی جمعیت های ویژگی مقایسه: 1 جدول

 P-value شاهد آزمون 

 درصد تعداد درصد تعداد 

29/0  
 سطح تحصيالت پدر

 28 زیر دیپلم
 

7/33  33 8/41  

3/66 55 ردیپلم و باالت  46 2/58  

 سطح تحصيالت مادر
7/31 26 زیر دیپلم  33 5/40  

24/0  
3/68 56 دیپلم و باالتر  47 5/59  

 شغل پدر

3/31 26 کارمند  21 6/26  

79/0 7/55 44 53 44 آزاد   

7/15 13 سایر  14 7/17  

 شغل مادر

 

 

1/88 74 خانه دار  71 9/89  

91/0 6/3 3 کارمند   2 5/2  

3/8 7 سایر  6 6/7  
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 شاخصهای آماری مربوط به متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده در گروههای مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله آموزشی: 2جدول

 زمان آزمون 
 شاهد آزمون

 آزمون تی
ميانگين (انحرا  معيار)  ميانگين (انحرا  معيار)    

 نگرش

 

11/37 یبل از آموزش  ( 62/4 ) 62/36  ( 66/5 ) 53/0  

33/38 بعد ازآموزش  ( 53/3 ) 16/36  ( 66/5 ) 004/0  

 P 01/0 آزمون تی زوج  45/0   

 

 نرم های انتزاعی

60/22 یبل از آموزش  ( 93/3 ) 45/22  ( 84/4 ) 82/0  

80/23 بعد ازآموزش  ( 68/3 ) 24/22  ( 89/4 ) 034/0  

P 006/0 آزمون تی زوج  84/0   

 

 کنترل رفتاری درک شده

شیبل از آموز  19/14  ( 72/2 ) 40/13  ( 54/3 ) 113/0  

91/14 بعد ازآموزش  ( 56/2 ) 91/12  ( 86/2 ) 001/0  

P آزمون تی زوج   018/0  246/0   

 یصد رفتاری

 

39/15 یبل از آموزش  ( 03/3 ) 74/14  ( 82/3 ) 233/0  

87/16 بعد ازآموزش  ( 23/2 ) 96/14  ( 80/3 ) 001/0  

P آزمون تی زوج   001/0  588/0   

 

 

 مقایسه میانگین و انحراف معیار رفتارفعالیت فیزیكی در گروههای مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله آموزشی: 3جدول

 زمان آزمون 
 شاهد آزمون

P آزمون تی زوج   
 )انحرا  معيار (ميانگين )انحرا  معيار(ميانگين

 رفتار فعاليت فيزیكی

 

42/2558 یبل از آموزش  ( 14/3910 ) 
 

93/2797  ( 14/2823 ) 
65/0  

 بعد ازآموزش

 
05/3823  ( 91/3860 ) 88/2623  ( 89/3217 ) 03/0  

P 002/0  آزمون تی زوج  62/0   

 
 

 گيري بحث و نتيجه

 سـبك  از اجـزای  و یكـی  بهداشـتی  اولویـت  یـك  جسمانی فعاليت

پژوهش حاضر با هـد  تعيـين تـا ير مداخلـه      است. جوانان زندگی

مه ریزی شـده بـر ارتقـای    آموزش بهداشت مبتنی بر نظریه رفتاربرنا

فعاليت جسمانی در بين دانش آموزان دختر دبيرستانی شـهر اهـواز   

انجام شده است. به منظـور دسـتيابی بـه     95 -96در سال تحصيلی 

سال در یالـ    12-16دانش آموز دختر دبيرستانی  163هد  فوق 

ــای     دو گروه آزمون و شاهد مورد بررسی یرار گرفتند. ــه هــ یافتــ

ر در زمينه نمـره نگـرش حـاکی از افـزایش معنـی دار      پژوهش حاض

ميانگين نمره نگرش دانش آموزان گروه آزمون نسبت بـه پـرداختن   

به فعاليت جسمانی پس از انجام مداخله آموزشی بود. این تغييـرات  

می تواند نشان دهنده ا ر بخش بـودن برنامـه آموزشـی اجـرا شـده      

اختن بـه فعاليـت   جهت ارتقا نگـرش مدبـت دانـش آمـوزان در پـرد     

جسمانی باشد. نگرش ضعي  نسبت به فعاليت جسمانی یـك عامـل   

بازدارنده جهت شروع و درگير شدن در فعاليت جسمانی خواهد بود. 

دروایع نگرش دارای ا ر یابل توجهی بر عملكرد و مشارکت افـراد در  

. این یافته ها با نتایج مطالعه  هـزاوه ای  ]24[فعاليت جسمانی است

ــا ــاران  ]25[رانو همكـ ــا و همكـ ــفيعی نيـ ــلحی و ]24[، شـ ، صـ

ــاران ــاران Parrott ، ]20[همكـ ــریفی راد و  ]26[و همكـ و شـ

 که در این زمينه انجام شده است همخوانی دارد.  ]27[همكاران

در این پژوهش ميانگين نمره هنجارهای انتزاعی دانش آمـوزان بعـد   

فـزایش  از مداخله آموزشی در گـروه آزمـون بـرخال  گـروه شـاهد ا     

ــه صــلحی و     ــای مطالع ــه ه ــا یافت ــن نتيجــه ب ــه، و ای ــادار یافت معن

و شــــيروانی و  ]27[، شــــریفی راد و همكــــاران]20[همكــــاران

همخوانی دارد، در این مطالعات نيـز پـس از آمـوزش     ]28[همكاران

یافته بود. با توجـه بـه     آموزان افزایش نمره هنجارهای انتزاعی دانش

گونه تفاوت معنادار بين دو گـروه   هيچ اینكه یبل از مداخله آموزشی

تـوان بـه    از لحاظ این متغير مشاهده نشده بـود، ایـن تغييـر را مـی    

ی آموزشی نسبت داد. به نظر می رسـد برگـزاری جلسـات و     مداخله

ارائه پمفلت آموزشی برای معلمـان و خـانواده هـای دانـش آمـوزان      

فعاليــت توانســته اســت در ارتقــای هنجارهــای انتزاعــی مــرتبط بــا 

جسمانی تا ير مدبت و معنی دار بگذارد. آموزش و کسـ  اطالعـات   

در زمينه فعاليت فيزیكی به افرادی که برای فرد مهم هستند موج  

 می شود که احتمـال تائيـد رفتـار مـورد نظـر توسـط آنـان بيشـتر         
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. اما یافتـه هـای ایـن پـژوهش در زمينـه هنجارهـای       ]28[می شود

همخـوانی   ]24[العه شفيعی نيا و همكـاران انتزاعی با یافته های مط

ندارد، که احتماال به دليل  اختال  سنی و ویژگی هـای اجتمـاعی و   

 نمـره کنتـرل   ميـانگين  فرهنگی شرکت کنندگان در مطالعه باشـد. 

 افـزایش  مداخلـه  پس از سه ماه آزمون  گروه در شده درک رفتاری

 احسـاس  نظر از معناداری تغيير گروه شاهد، در اما . داشت معنادار

این یافته ها با نتایج مطالعه صلحی  .نگردید مشاهده رفتار بر کنترل

ــاران ــاران ]20[و همكـ ــریفی راد و همكـ ــيروانی و  ]27[، شـ ، شـ

همخوانی دارد. به نظـر   ]24[و شفيعی نيا و همكاران ]28[همكاران

می رسد ارائه برنامه های آموزشی مبتنـی بـر نظریـه رفتـار برنامـه      

برای تقویت کنترل رفتاری درک شده دانـش آمـوزان در   ریزی شده 

زمينه انجام فعاليت جسمانی می تواند در افزایش ميـزان پـرداختن   

همچنين نتـایج پـژوهش حاضـر     به فعاليت فيزیكی آنان مفيد باشد.

 موجـ   آزمـون،  گـروه  بـه  شـده  ارائه آموزشی نشان داد که برنامه

مداخله  از پس ماه سه ونآزم گروه در رفتاری یصد افزایش ميانگين

و همكـاران   Parrott این نتيجه با یافتـه هـای مطالعـه     شده است.

ــاران ]26[ ــایی و همكــ ، شــــریفی راد و ]29[احمــــدی طباطبــ

همخــوانی دارد. در ایــن  ]20[و صــلحی و همكــاران ]27[همكــاران

  آموزان افـزایش  مطالعات نيز پس از آموزش نمره یصد رفتاری دانش

گونه تفـاوت   توجه به اینكه یبل از مداخله آموزشی هيچیافته بود. با 

معنادار بين دو گروه از لحاظ این متغيـر مشـاهده نشـده بـود، ایـن      

 ی آموزشی نسبت داد. توان به مداخله تغيير را می

رفتار فعاليـت  یافته های مطالعه ی اخير نشان داد که ميانگين نمره 

ه گـروه شـاهد بعـد از    دانش آموزان در گروه آزمون نسبت ب فيزیكی

بـه نظـر مـی رسـد      مداخله ی آموزشی افزایش معنادار یافته اسـت. 

بحث و آموزش در مورد پيامدهای جسمانی و روانـی انجـام فعاليـت    

جسمانی، تسهيل کننده ها، موانع و بازدارنده های  انجام این رفتـار،  

یـن  ارائه راهكارهایی برای یلبه بر این مشكالت و ایجـاد انگيـزه در ا  

زمينه می تواند تا ير زیادی داشته باشد. این یافته با نتایج حاصل از 

و صـلحی و   ]24[، شـفيعی نيـا و همكـاران   ]30[مطالعه جعفـر پـور  

 و ای هـزاوه  مداخلـه  همخـوانی دارد. همچنـين   ]20[همكـاران 

 نسـبتا   سازه های با( BASNEF الگوی  اساس بر ] 22[همكاران

 جسـمانی  فعاليـت  بـر   شـده(  ریـزی  برنامـه  رفتـار  با نظریه مشابه

 در معنادار ميزان فعاليت فيزیكـی   افزایش به منجر دانشجویان نيز

گردیــد. امــا نتــایج مطالعــه احمــدی طباطبــایی و   آزمــون گــروه

نشان داد که آموزش مبتنی بـر نظریـه رفتـار برنامـه      ]29[همكاران

ریزی شده بر روی فعاليت جسمانی کارکنـان مرکـز بهداشـت مـو ر     

بوده است. شاید به دليل تفاوت در نمونـه مـورد مطالعـه، ميـانگين     ن

سنی باالی شرکت کنندگان، مشغله کاری و وجود موانع زیاد جهـت  

انجام فعاليت باشد. همچنين در اینگونه مطالعـات ممكـن اسـت در    

طول مداخله تغيير در سازه ها و رفتار ایجاد شود اما با گذشت زمان 

هش یابـد. در مطالعـات نظریـه محـور جهـت      ا ر مداخله آموزشی کا

سنجش صحيح مداخله آموزشی پيشنهاد مـی شـود کـه  سـازه هـا      

بالفاصله  و چند هفته بعد از مداخله سنجيده شـوند و طـول مـدت    

 بنـابراین یافتـه    .]18[مداخله و دوره زمان پيگيری طوالنی تر شود

بـر   تنىمب برنامه آموزشى اجراى که دهد مى نشان مطالعه این هاى

نظریه رفتار برنامه ریزی شده از طریـق افـزایش نگـرش، نـرم هـای      

 تـ  ير  توانـد  مـى  انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و یصد رفتاری

 فيزیكـی  فعاليـت  نوجـوان بـه   و گرایش دختـران   ارتقاء مدبتى در

استفاده صحيح از الگوها و نظریه های تغييـر رفتـار در    باشد. داشته

آموزشی می تواند نتـایج مفيـدی در پـی داشـته      اجرای برنامه های

باشد. در این پژوهش تكميل پرسشنامه ها  بـه روش خـود گـزارش    

دهی انجام شد، استفاده کردن از این روش ممكن است موج  شود 

آموزان مقدار انجام رفتارها را تحت تا ير تـورش مطلوبيـت    که دانش

کننده عملكـرد  اجتماعی بيش از حد وایعی گزارش کنند و منعكس 

وایعی افراد نباشد که از محدودیت های مطالعـه بـود. از محـدودیت    

های دیگر مطالعه استفاده از گـروه جنسـی دختـران و عـدم امكـان      

مقایسه بين دو گروه جنسی بود. پيشنهاد می شود از گـروه جنسـی   

پسران نيز در مطالعات آتی استفاده گردد و تا ير آموزش مبتنی بـر  

ر برنامه ریزی شده در ارتقای رفتار فعاليـت جسـمانی در   نظریه رفتا

پسران نيز مشخص شده و امكان مقایسـه دو گـروه جنسـی فـراهم     

 گردد.

 سهم نويسندگان

یدرت اله شاکری نژاد: طراحی مطالعه، مشاور علمی پژوهش، تهيـه،  

 تدوین و اصالح مقاله

ژوهش، زهراباجی: طراحی، اجرا، جمع آوری داده ها در مكان های پـ 

 تهيه و تدوین مقاله

 معصومه تهرانی: همكاری در انجام طرح و تهيه پرسشنامه

سعيده حاجی نج : همكاری در انجام طـرح و جمـع آوری داده هـا    

 در مكان های پژوهش

فرزانه جاروندی: همكاری در انجام طـرح ، ورود و تجزیـه و تحليـل    
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 تشكر و قدرداني

اتی مصـوب دفتـر مرکـزی جهـاد     این مقالـه حاصـل  طـرح تحقيقـ    

دانشگاهی می باشد. بدین وسيله، نویسندگان این مقاله بر خود الزم 

 می داننـد تـا از همكـاری معاونـت کـل آمـوزش و پـرورش اسـتان         

    

 

اهواز، مـدیران و کارکنـان    3خوزستان، اداره آموزش و پرورش ناحيه

وليـای  دبيرستانهای دخترانه و همچنين همكاری دانـش آمـوزان و ا  

 آنها یدردانی نمایند.  
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ABSTRACT 

 
Effectiveness of an Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on 

the Physical Activities of high school female students  
 

Ghodratollah Shakerinejad
1
, Zahra Baji

1
, Masoumeh Tehrani

1
, Saeedeh Hajinajaf

1
, Farzaneh Jarvandi

1
 

1. Health Education Research Group, ACECR-Khuzestan, Ahvaz, Iran 

 
Payesh 2017; 4: 511- 520 

Accepted for publication: 18 July 2017 
[EPub a head of print-22 July 2017] 

 

Objective (s): Inactive lifestyle is one of the most important risk factors to many diseases and disorders such as obesity, 

diabetes, heart failure, depression and osteoporosis. The aim of this study was to assess effectiveness of a training program on 

physical activity using the theory of planned behavior among high school female students in Ahvaz, Iran. 

Methods: This Controlled trial was performed on 163 high school female students. The study sample randomly enrolled in two 

groups (control and intervention). Data were collected by a questionnaire containing items related Theory of Planned Behavior 

and the International Physical Activity questionnaire. The questionnaires were completed at two points in time: a baseline and 

3 months after intervention. The educational intervention was performed in 4 sessions for experimental group. The data were 

analyzed paired t–test, independent t test and Chi-square. 

Results: There were no significant differences between two groups at baseline. in terms of demographic variables, mean scores 

of different structures of the model and behavior. There were significant differences between experimental and control groups 

in attitude intention, subjective norms, perceived behavioral control and increased physical activity (p<0.05). 

Conclusion: The results indicated that the educational intervention was effective in changing physical activity among students 

in the intervention group. 
 

Key Words: female students, physical activity, theory of planned behavior 
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