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تعیین تأثیر مداخله آموزش سالمت مبتنی بر نظریه رفتار
برنامهریزی شده به منظور ارتقاء فعالیت جسمانی در زنان رابط
مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر
خدیجه جعفرپور ،1دکتر علی اصغر ارسطو ،2دکتر زینب غالمنیا شیروانی ،3دکتر امل ساکی ،4دکتر
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دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ،مرکز تحقیقات بهداشت عوامل اجتماعی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
دکترای فیزیوتراپی و توانبخشی ،استادیار گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی بر مؤثر سالمت،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
دکترای تخصصی آموزش بهداشت ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
استادیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
دکترای تخصصی آموزش بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی بر مؤثر سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
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تاریخ دریافت 1315/10/11 :تاریخ پذیرش1315/11/10 :

مقدمه :فعالیت بدنی به عنوان جزء کلیدی سبک زندگی سالم در زنان ،کمتر از حد الزم است .مداخالت آموزشی
سالمت ،مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده در ارتقاء این رفتار مؤثر است .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مداخله
آموزش سالمت مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده به منظور ارتقاء فعالیت جسمانی در زنان رابط مراکز بهداشتی
درمانی شهرستان شوشتر انجام شد.
روشکار :این مطالعه مداخلهای در سال  1314بر روی  111نفر از رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
شوشتر انجام شد .افراد به روش تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند .دادهها توسط پرسشنامه
جمعیتشناختی ،پرسشنامه نظریه رفتار برنامهریزی شده ،مقیاس بینالمللی فعالیتبدنی و آزمون ضربان قلب (توسط
دستگاه  )Polarگردآوری شد .مداخله شامل سه جلسه آموزشی مبتنی بر سازههای نظریه و یک برنامه سه ماهه
فعالیتبدنی بود .تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )11انجام شد .میزان  pکمتر از 1/15
معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :اجرای برنامه آموزشی نظریهمحور باعث ارتقاء سازههای نگرش نسبت به رفتار ،ادراک کنترل رفتاری ،قصد،
فعالیتبدنی و کاهش شاخص هزینه فیزیولوژی در گروه آزمون در  3ماه پس از مداخله شد ( .)p<1/15اما در گروه
کنترل هیچ تغییر معناداری وجود نداشت ( .)p<1/15همچنین بعد از مداخله ،سازه هنجارهای انتزاعی در دو گروه،
تفاوت معناداری نداشت (.)p<1/15
نتیجهگیری :مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده باعث ارتقاء فعالیتبدنی و کاهش شاخص هزینه
فیزیولوژی در رابطین بهداشتی میشود .همچنین طراحی و ارزشیابی برنامههای آموزشی نظریهمحور در زمینه افزایش
رفتارهای بهداشتی در این گروه هدف ضروری است.
کلماتکلیدی :رابط بهداشتی ،شاخص هزینه فیزیولوژیک ،فعالیتبدنی ،نظریه رفتار برنامهریزی شده
* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر مرضیه عربان؛ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی بر مؤثر سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران .تلفن101-30211241 :؛ پست الكترونیكaraban62@gmail.com :
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مقدمه
عدم فعالیت جسمانی ،چهارمین عامل عمده خطر مرگ
در سراسر جهان است .تقریباً  3/2میلیون نفر هر ساله در
اثر نداشتن فعالیتبدنی جان خود را از دست میدهند
( .)1داشتن فعالیتبدنی کافی و منظم ،خطر فشار خون
باال ،بیماری قلبی -عروقی ،سکته مغزی ،دیابت ،سرطان
سینه و کولون را در افراد بزرگسال کاهش میدهد.
فعالیت جسمانی ،سالمت و عملکرد استخوان را بهبود
میبخشد و یک تعیینکننده اساسی برای مصرف انرژی
و در نتیجه تعادل آن و کنترل وزن است (.)2
فعالیتبدنی منظم میتواند سالمت زنان را ارتقاء دهد و
از ایجاد بیماریها و شرایطی پیشگیری کند که دلیل
اصلی مرگ و ناتوانی زنان در سراسر جهان است.
همچنین سالمت روانی زنان را با کاهش سطوح استرس،
اضطراب و افسردگی و افزایش عزتنفس و اطمینان
بهبود میبخشد ( .)3بهطورکلی در جهان از هر  3فرد
بزرگسال 1 ،نفر به حد کافی فعال نیست ( .)4عدم
فعالیتبدنی با باال رفتن سن افزایش مییابد و در
دختران و زنان ،باالتر از پسران و مردان است ( .)5تقریباً
 %51زنان و  %30مردان در منطقه مدیترانه شرقی بهحد
کافی فعال نیستند ( .)0بر اساس گزارش وزارت بهداشت،
بیشتر از  %01زنان ایرانی تحرکبدنی خاصی ندارند (.)0
در شهر تهران تنها حدود  %20از زنان ( 35-44ساله) در
اوقات فراغت ،حداقل  11دقیقه فعالیتبدنی دارند (.)8
در شهر اهواز فقط  %18/2از زنان روزانه حداقل 11
دقیقه در روز ورزش میکنند درحالی که در مردان
 %41/0است ( .)1نظریهها و الگوها باید در طراحی ،اجرا
و ارزشیابی برنامههای آموزش سالمت مدنظر قرار گیرند
( .)11مداخالت آموزش سالمت نظریه محور تأثیر
بهسزایی در ایجاد ،ارتقاء و تداوم فعالیت جسمانی افراد
دارد ( .)11در واقع با توجه به مشکل بودن ایجاد و حفظ
رفتار فعالیتبدنی و نیز پیچیدگی آن ،الزم است از
نظریههای تغییر رفتار در این زمینه استفاده شود (،)12
تا عوامل اصلی اثرگذار بر رفتار و روابط بین این عوامل و
عناصر کلیدی مداخالت ،شناسایی شوند ( .)13نظریه
رفتار برنامهریزی شده ( Theory of Planned
 )14( )Behaviorیکی از چارچوبهای ادراکی موفق
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در زمینه رفتار فعالیتبدنی زنان است ( .)10 ،15این
نظریه پیشنهاد میکند که نزدیکترین تعیینکننده
کلیدی رفتار ،قصد شخص برای اجرای رفتار است .قصد
رفتاری بهوسیله سه سازه تعیین میشود که عبارتند از:
نگرش (ارزشیابی مثبت یا منفی) نسبت به اجرای یک
رفتار ،هنجارهای انتزاعی (ادراک خواستههای افراد مهم)
و کنترل رفتاری درکشده (ادراک میزان کنترل بر
اجرای رفتار) ( .)10مطالعات نشان دادند که این نظریه
میتواند پیشبینی کننده قصد برای انجام رفتار
فعالیتبدنی باشد ( .)10زنان نقشی کلیدی در مدیریت
سالمت خانواده دارند و مرگومیر ،ناتوانی و رفتارهای
آنان بر جنبههای مختلف سالمت و فرهنگ رفتاری
اعضاء اثرگذار میباشد ( .)18این امر اهمیت توجه به
سالمتی و رفتارهای بهداشتی مانند فعالیت جسمانی را
در آنها مطرح میسازد .زنان میتوانند نقش ارزندهای در
شکلدهی سبک زندگی فعال در خانواده و جامعه داشته
باشند ( .)11رابطین بهداشتی افرادی هستند که از
مهمترین وظایف آنها ،آموزش مسائل مربوط به سالمت
و انتقال آنها به خانوادههای تحت پوشش است ( )21و
همین امر ضرورت آموزش این جمعیت هدف را مطرح
میسازد .نظریه رفتار برنامهریزی شده ،ظرفیت بالقوهای
برای توسعه مداخالت تغییر رفتار دارد (.)21
تاکنون در ارتباط با مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه
رفتار برنامهریزی شده در زمینه فعالیتبدنی رابطین
بهداشتی در ایران ،مطالعهای انجام نشده است .به عنوان
مثال مطالعه محمدیان و همکاران ( )2115در زمینه
عوامل مرتبط با فعالیت بدنی در رابطین بهداشتی با
استفاده از الگوی مراحل تغییر اجرا شد ( ،)22ولی تأثیر
مداخله بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بررسی
نشد .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه
آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده بر
فعالیتبدنی و شاخص هزینه فیزیولوژی رابطین مراکز
بهداشتی درمانی شوشتر انجام شد .نتایج مطالعه حاضر
میتواند راهنمایی جهت برنامهریزی مداخالت آموزشی
در زمینه ایجاد ،افزایش و پایداری سبک زندگی فعال در
این جمعیت هدف باشد.

عاملی تأییدی (جهت بررسی روایی سازه) ،مدل
اندازهگیری را تأیید کرد و شاخصهای برازش نیز در
سطح قابل قبولی قرار داشتند ( .)15این پرسشنامه 18
سؤالی ،مشتمل بر سازههای نگرش نسبت به رفتار،
هنجارهای انتزاعی ،ادراک کنترل رفتاری ،قصد و رفتار
بود .تمام سؤاالت دارای طیف پاسخ  5تایی (با امتیاز -5
 )1بودند ،به غیر از دو سؤال سازه رفتار که مربوط به
تعداد روزها و مدت زمان انجام فعالیتبدنی در هفته
بودند و با توجه به رفتار هدف مطالعه ( 5روز در هفته،
روزانه حداقل  31دقیقه فعالیتبدنی متوسط و حداقل
 151دقیقه در هفته) ( )23امتیازاتی از  1تا  5را به خود
اختصاص میدادند .دامنه امتیاز پرسشنامه نظریهمحور با
 18سؤال ،بین حداقل  10تا حداکثر  11امتیاز بود (.)24
در مطالعه حاضر برای تعیین مجدد پایایی پرسشنامه از
دو روش تعیین انسجام درونی 1و ثبات 2استفاده شد
( .)25برای حصول اطمینان از همسانی عبارات موجود
در یک خرده مقیاس و اطمینان از این موضوع که هر
خرده مقیاس موضوع واحدی را اندازهگیری میکند ،از
آلفای کرونباخ استفاده شد .مقادیر آلفای  1/0و باالتر،
رضایتبخش میباشد ( .)20پرسشنامه توسط  31نفر از
رابطین بهداشتی تکمیل شد که جزء افراد شرکتکننده
در مراحل بعدی مطالعه نبودند .میانگین آلفای کرونباخ
سازههای پرسشنامه برابر با  )1/83-1/10( 1/88بهدست
آمد .مفهوم ثبات به معنی کسب نمرات یکسان در
گروهی از افراد در دو مرحله زمانی متفاوت است .در
مطالعه حاضر ،ارزیابی ثبات از روش بازآزمایی 3انجام شد.
محقق ،ابزار را در  2مرحله با فاصله زمانی دو هفته
تکمیل کرد و سپس نمرات کسب شده در این دو مرحله
با استفاده از ضریب همبستگی درون ردهای )ICC(4
مقایسه شد ICC .کمتر از  1/4توافق ضعیف؛ -1/0
 1/41متوسط 1/01-1/8 ،خوب ،باالی  ،1/8توافق عالی
را نشان داد ( .)20میانگین  ICCبرای سازههای
پرسشنامه برابر با  )1/03-1/11( 1/03بود.

روشکار
 خدیجه جعفرپور و همكاران

این مطالعه مداخلهای نیمه تجربی ،از مهر ماه تا اسفند
ماه سال  1314بر روی  111نفر از رابطین بهداشتی
مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر انجام شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :داشتن کارت رابط
بهداشتی ،داشتن حداقل یک سال سابقه همکاری با
مرکز بهداشتی درمانی ،رضایت جهت شرکت در
کالسهای آموزشی ،رضایت برای شرکت در مطالعه،
داشتن سواد خواندن و نوشتن ،نداشتن بیماری روحی و
جسمی واضح و مؤثر بر انجام فعالیت جسمانی بود و
معیارهای خروج از مطالعه شامل :عدم تمایل به ادامه
همکاری ،داشتن مشکل جسمانی مانع انجام فعالیت
جسمانی و مهاجرت به شهر دیگر بود .حجم نمونه با
استفاده از سرشماری رابطین بهداشتی در مراکز
بهداشتی -درمانی شهرستان شوشتر بهدست آمد14 .
مرکز بهداشتی درمانی در شهرستان شوشتر وجود داشت
که لیستی از آنها تهیه شد .افراد به طور تصادفی با
استفاده از جدول اعداد تصادفی و انتخاب از روش
قرعهکشی (در روش قرعهکشی ابتدا اسامی افراد تهیه
شد و سپس به قیدقرعه) ،در دو گروه آزمون و کنترل
(هر گروه  55نفر) تقسیم شدند .دو گروه آزمون و کنترل
از نظر همسانی در متغیرهای جمعیتشناختی ،سازههای
نظریه رفتار برنامهریزی شده ،میزان فعالیتبدنی و
شاخص هزینه فیزیولوژیک ،در قبل از مداخله بررسی
شدند و مشخص شد که گروههای آزمون و کنترل به
لحاظ متغیرهای مذکور در ابتدای ورود به مطالعه
همسان بوده و تفاوت معناداری با همدیگر نداشتند.
ابزار و روشهای گردآوری اطالعات در این مطالعه عبارت
بودند از :پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناختی (سن،
تحصیالت ،اشتغال و  ،)...پرسشنامه نظریه رفتار
برنامهریزی شده ،پرسشنامه آمادگی فعالیت بدنی،
پرسشنامه بین المللی فعالیتبدنی ،فرم ثبت میزان
فعالیتهای بدنی روزانه ،آزمون ضربان قلب و فرم ثبت آن.
در این مطالعه از پرسشنامه مبتنی بر نظریه رفتار
برنامهریزی شده غالم نیا و همکاران ( )1315استفاده
شد ( .)24خصوصیات روانسنجی این مقیاس شامل
روایی و پایایی قبالً بررسی شده بودند .نتایج تحلیل

1

Internal Consistency
Stability
3
Test retest
4
Intraclass Correlation Coefficient
2
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Physical Activity Readiness Questionnaire
International Physical Activity Questionnaire
3
Metabolic Equivalents
4
Physiological cost index
2
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تکمیل پرسشنامه فعالیتبدنی  1PAR-Qبه فرد کمک
میکند تا وضعیت پزشکی و آمادگی خود را پیش از
شروع یک برنامه فعالیتبدنی تعیین کند و اگر به
ارزیابیهای بیشتری در این زمینه نیاز داشت ،حتماً اقدام
کند ( .)28ترجمه فارسی این مقیاس در متون معتبر
فعالیتبدنی موجود است ( )21و روایی و پایایی آن در
مطالعات مختلف ( )31تأیید شده است .جهت بررسی
دقیقتر رفتار ،از پرسشنامه بینالمللی فعالیتبدنی 2یا
 IPAQفرم کوتاه نیز استفاده شد .بر اساس دستورالعمل
این پرسشنامه ،شدت مجموع فعالیتهای جسمانی
انجامشده یک فرد با توجه به انرژی مصرفی در  0روز
گذشته ،در یکی از سه گروه سبک ( ،)Lightمتوسط
( )Moderateو سنگین ( )Highاست .فعالیتهایی که
مدت زمان آن کمتر از  11دقیقه باشد ،در محاسبه در
نظر گرفته نمیشود ( .)31در این پرسشنامه پیادهروی
 ،3/3فعالیتبدنی متوسط  4و فعالیتبدنی شدید 8
3
 METدر نظر گرفته شده است .یک معادل متابولیک
یا  METنشاندهنده میزان انرژی مصرفی در هر دقیقه
برای فرد در هنگام استراحت است ( .)32برای محاسبه
میزان کلی فعالیتبدنی در هفته باید مقدار پیادهروی
(معادل متابولیک × دقیقه × روز) با مقدار فعالیتبدنی
متوسط (معادل متابولیک × دقیقه × روز) و مقدار
فعالیتبدنی شدید فرد (معادل متابولیک × دقیقه × روز)
در هفته گذشته را با هم جمع کرد ( .)31این پرسشنامه
برای تعیین فعالیت جسمانی بزرگساالن  15-01سال
مناسب بوده و تاکنون در مطالعات زیادی بهکار رفته و
روایی و پایایی آن نیز گزارش شده است ( .)33این
پرسشنامه توسط دفتر هدایت استعدادهای درخشان
دانشگاه علوم پزشکی ایران ترجمه شده است (.)34
تکمیل فرم فعالیتهای بدنی روزانه ،به فرد کمک کرد تا
فعالیتبدنی منسجم و هدفمند داشته و آنها را بر اساس
مدت زمانی که انجام داده ثبت کند.
شاخص هزینه فیزیولوژیک 4برای اندازهگیری هزینه
انرژی مصرفی در هنگام راه رفتن پیشنهاد شده است و

عبارت است از :تفاوت ضربان قلب در حین راه رفتن و
استراحت تقسیم بر سرعت متوسط راه رفتن ( .)35از
جمله مزایای قابل ذکر برای استفاده از این شاخص در
مراکز علمی و درمانی میتوان به آسان بودن و عدم نیاز
به تجهیزات پیچیده اشاره نمود .بهعالوه با ادغام تغییرات
ضربان قلب با فعالیت جسمانی (سرعت متوسط راه
رفتن) یک شاخص قابل استناد جهت مطالعه انرژی
فیزیولوژیکی مصرفی فعالیت فرد مورد مطالعه است
( .)35به منظور محاسبه این شاخص ،ضربان قلب
رابطین توسط دستگاه ضربان سنج ( Polarساخت
کشور فنالند ،مدل  )RC3 GPSدر مرکز بهداشت
اندازهگیری و در فرم مربوط به آن ثبت شد .رابطین
بهداشتی طی یک جلسه با این دستگاه آشنا شدند.
استانداردهای الزم جهت اجرای این آزمون مدنظر قرار
گرفتند .بر این اساس که فرد رابط روی صندلی استاندارد
برای مدت  5دقیقه نشست .پس از پایان این مدت زمان،
ضربان قلب در حافظه دستگاه ثبت شد .از رابط بهداشتی
خواسته شد در طول این مدت به هیچ موضوع هیجانآور
فکر نکند تا ضربان قلب او تحت تأثیر قرار نگیرد .بعد از
پایان پنج دقیقه بالفاصله دکمه دستگاه زده میشد و فرد
آزمودنی دور سالن به اندازه  111متر پیادهروی معمولی
کرد و بعد از صد متر پیادهروی دوباره پنج دقیقه نشست.
در کل سه تا نشستن و سه تا پیادهروی برای هر شخص
انجام شد .اطالعات هر فرد در دستگاه  Polarذخیره
میشد.
مداخله آموزشی بر اساس نتایج پیش آزمون پرسشنامه
نظریه رفتار برنامهریزی شده طراحی شد و  3جلسه
آموزشی در طی دو هفته متوالی برگزار شد .در جلسه
(هفته) اول یک سخنرانی با استفاده از اسالید و ویدئو
پروژکتور درباره اهمیت انجام فعالیت جسمانی و اثرات
مثبت آن بر ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی به مدت 45
دقیقه ارائه شد .هدف این جلسه افزایش آگاهی ،جلب
توجه و آماده سازی هیجانی رابطین در زمینه انجام
فعالیت بدنی بود .جهت تأثیرگذاری بیشتر جلسه از روش
پرسش و پاسخ به منظور جلب مشارکت رابطین و
یادگیری فعال آنان ،انجام شد.
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از بحث در مورد عواملی بهره گرفته شد که موجب
تسهیل رفتار ،تأمین مشوقها و کاهش موارد بازداری
کننده میشدند .همچنین روشهایی مانند شکستن
رفتار به مراحل کوچک و ترغیب و تقویت نیز مورد
استفاده قرار گرفتند .رفتار هدف مطالعه حاضر انجام
حداقل  31دقیقه فعالیت جسمانی روزانه با شدت
متوسط در  5روز از هفته بود .بهطور مثال در صورتی که
انجام  31دقیقه فعالیت در یک نوبت برای فرد سخت بود
و یا باعث خستگی میشد به فرد پیشنهاد شد که 31
دقیقه را در دو یا سه بخش  11یا  15دقیقهای انجام
دهد و به این ترتیب به او کمک شد تا بتواند فعالیت
مورد نظر را با کمترین میزان رنج و ناراحتی و با حداکثر
لذت انجام دهد .از ترغیب و تقویت نیز بهرهگیری شد،
بهطور مثال چنانچه فردی در گذشته در تغییر رفتار
فعالیتبدنی شکست خورده بود ،این شکستها به عوامل
خارجی نسبت داده شد .اگر این فرد در زمینههای
مرتبط موفق بوده است ،این موفقیتها با رفتار
فعالیتبدنی قیاس شد که شخص در تالش برای تغییر
آن است .ترغیب و تشویق کالمی فرد برای آغاز
فعالیتبدنی و ادامه آن در طول برنامه نیز از اهمیت
زیادی برخوردار بود .در واقع بحثها به طوری هدایت
شد که فرد را به سمت تصمیمگیری در خصوص انجام
رفتار (قصد) سوق دهد .در این جلسه عالوه بر
جمعبندی مطالب جلسات قبل و کمک در جهت اتخاذ
تصمیم انجام فعالیتبدنی ،یک برنامه عملیاتی برای
فعالیت جسمانی هوازی مثالً پیادهروی به شرکت
کنندگان در گروه مداخله ارائه شد تا بهتدریج بتوانند
خود را به رفتار هدف مطالعه (یعنی  151دقیقه فعالیت
بدنی با شدت متوسط در  5روز هفته) برسانند .این
برنامه به مدت  3ماه اجرا شد .در انتهای این جلسه یک
فرم جهت ثبت فعالیتهای بدنی روزانه در اختیار افراد
قرار گرفت .هفتهای یکبار به صورت تلفنی به آنان برای
انجام فعالیتبدنی و تکمیل فرم تأکید شد .همچنین در
این جلسه یک برنامه عملیاتی فعالیتبدنی (پیادهروی)
در اختیار افراد قرار گرفت که شامل گرم کردن ،فعالیت
اصلی و سردکردن بود و در فرم فعالیتهای بدنی روزانه
بایستی ثبت میشد .این برنامه به تدریج فرد را به 151

جلسه (هفته) دوم به مدت  01دقیقه ،به منظور
اثرگذاری بر سازههای نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،کنترل
رفتاری درک شده و قصد رفتاری با بهرهگیری از
روشهای سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بحث گروهی اجرا
شد .به منظور ایجاد نگرش صحیح ،غلبه بر نگرشهای
منفی و تقویت نگرشهای مثبت در مورد فعالیت
جسمانی اطالعاتی در زمینه تأثیر مطلوب فعالیت
جسمانی بر ظاهر و جذابیت افراد ،تأثیر مثبت آن در
تغییر عوامل خطر بیماریها ،کاهش ابتالء به بیماری و
بهبودی سریعتر و همچنین افزایش کیفیت زندگی ارائه
شد .شرکتکنندگان تشویق شدند که نگرش خود را در
مورد فعالیت جسمانی بیان کنند و در مورد آنها بحث
شد .در زمینه اثرگذاری بر هنجارهای انتزاعی بر نظر
متخصصین در خصوص فعالیت جسمانی تأکید شد.
عالوه بر این به منظور ایجاد انگیزه انجام فعالیت
جسمانی منظم در فرد ،آمار افرادی که در جهان و ایران
فعالیت جسمانی منظم انجام میدهند ارائه شد .در زمینه
تأثیر بر هنجارهای انتزاعی یک پمفلت آموزشی در
اختیار رابطین قرار گرفت که در زمینه اهمیت و فواید
انجام فعالیتبدنی و مضرات زندگی کمتحرک برای افراد
خانواده رابطین جهت مطالعه ارائه شد .به افراد تأکید شد
تا مطالب و پمفلت آموزشی را در اختیار افراد مهم اطراف
خود قرار داده و آنها را برای مطالعه آن تشویق کنند .با
این اقدام ،اطرافیان فرد از اطالعات دقیقی در خصوص
فعالیت جسمانی برخوردار شده و احتمال تأیید رفتار
مورد نظر توسط آنان بیشتر میشود .به منظور افزایش
کنترل رفتاری درک شده از افراد خواسته شد در زمینه
میزان کنترل بر انجام رفتار فعالیتبدنی صحبت کنند .در
زمینه آسان و قابل کنترل بودن انجام رفتار ،برنامهریزی
جهت زمان و مکان انجام آن ،مشوق و بازدارندههای
فعالیتبدنی و نحوه غلبه بر موانع رفتار بحث شد.
اثرگذاری بر این سه سازه باعث تقویت و افزایش قصد
رفتاری میشد .جلسه سوم به منظور اثرگذاری بر سازه
کنترل رفتاری درک شده ،قصد و رفتار به مدت 01
دقیقه اجرا شد .همان طور که میدانیم فرد برای انجام
رفتارهای قابل کنترل و قابل اجرا تالش بیشتری خواهد
کرد .جهت اثرگذاری بر سازه کنترل رفتاری درک شده،
22

دقیقه فعالیتبدنی با شدت متوسط در هفته میرساند و
به مدت سه ماه ادامه مییافت.
برای انجام مطالعه حاضر ،مجوزهای الزم از کمیته اخالق
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و همچنین
رضایتنامه آگاهانه از تمامی شرکتکنندگان ،اخذ شد .به
رابطین بهداشتی در زمینه اهداف ،چگونگی اجرای
پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات شخصی توضیح داده
شد .امکان خروج واحدهای پژوهش از مطالعه ،در هر
زمان وجود داشت .همچنین مطالب آموزشی بعد از اتمام
مطالعه در اختیار گروه کنترل نیز قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )11انجام شد .به منظور اطمینان از
یکسان بودن گروههای آزمون و کنترل ،از آزمون تی
مستقل برای متغیرهای کمی و از آزمونهای کای دو و
من ویتنی برای متغیرهای کیفی استفاده شد .جهت
تحلیل دادهها از شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و
آزمونهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک متناسب
استفاده شد .بر این اساس ابتدا با استفاده از آزمون

 تأثیر مداخله آموزش سالمت در ارتقاء فعالیت جسمانی زنان

کولموگروف -اسمیرنوف وضعیت توزیع دادهها از لحاظ
نرمال بودن یا نبودن بررسی شد و در مواردی که توزیع
نرمال نبود با استفاده از تبدیل ریشه دوم و یا لگاریتم،
توزیع دادهها نرمال شد و سپس آزمون متناسب انجام
شد .برای بررسی تأثیر آموزش بر سازههای نظریه،
فعالیتبدنی و شاخص هزینه فیزیولوژیک (در مقاطع
زمانی قبل از مداخله و  3ماه بعد از مداخله) در دو گروه
آزمون و کنترل از تی زوجی و آزمون تی مستقل در
صورت نرمال بودن دادهها و آزمون ویلکسون و منویتنی
در صورت غیرنرمال و رتبهای بودن دادهها استفاده شد.
میزان  pکمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
در مطالعه حاضر 111 ،رابط بهداشتی با میانگین سنی
 35/05 ±11/25سال شرکت داشتند .گروههای آزمون و
کنترل از لحاظ متغیرهای جمعیتشناختی تفاوت
معناداری نداشتند (جدول .)1

جدول  -1متغیرهای جمعیت شناختی در دو گروه آزمون و کنترل ()n=111
گروه

متغیر

آزمون

سن (سال)

کنترل
آزمون

تعداد فرزندان

کنترل
آزمون

تعداد افراد خانواده

کنترل

تحصیالت
کنترل

کنترل

2/13±1/08
4/33±021

50/44

دانشگاهی
دبیرستان و پیش دانشگاهی

54/50
55/21

دانشگاهی
دبیرستان و پیش دانشگاهی

55/01

دانشگاهی
خانهدار
شغل

1/05

4/00±4/13

دبیرستان و پیش دانشگاهی
تحصیالت
همسر

1/04

1/08±1/03

دانشگاهی

آزمون
کنترل

35/5±11/25

1/10

35/01±11/28

دبیرستان و پیش دانشگاهی

آزمون

آزمون

انحراف معیار  ±میانگین

میانگین رتبه

(درصد) تعداد

54/44

شاغل
خانهدار

55/03

شاغل

*آزمون تی مستقل** ،آزمون من ویتنی*** ،آزمون کای دو

26
00

سطح معنیداری
*

*

*

(23 )41/81
(32 )58/18
(25 )45/43

1/02

**

(31 )54/54
(38)01/18
(10)11/31
(31)01/20

1/14

**

(10)21/11
(21)38/18
(34 )01/81
(21)30/30
(35)03/03

1/84

***
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نداشت ( .)p<1/15بر اساس نتایج آزمون تیمستقل نیز
بین گروهها در مقاطع زمانی قبل و سه ماه بعد از مداخله
تفاوت معناداری وجود داشت ( .)p<1/15البته سازه
هنجارهای انتزاعی در داخل و بین هر گروه در مقاطع
زمانی تفاوت معناداری نداشت (( )p<1/15جدول .)2

بر اساس آزمون تیزوجی ،در میانگین متغیرهای نظریه
رفتار برنامهریزی شده ،روز و دقیقه فعالیتبدنی در هفته
و شاخص هزینه فیزیولوژیک مقاطع زمانی قبل و بعد از
مداخله در گروه آزمون اختالف معناداری وجود داشت
( )p<1/15ولی در گروه کنترل اختالف معناداری وجود

جدول  .2مقایسه گروه های آزمون و کنترل از لحاظ متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده ،فعالیت بدنی (روز و دقیقه در هفته)
و شاخص هزینه فیزیولوژی در مقاطع زمانی قبل و بعد از مداخله
متغیر

نگرش نسبت به رفتار

زمان

قبل از مداخله

سه ماه بعد از مداخله

گروه

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

آزمون

2/10±18/24

2/145±11/08

1/111

2/12±18/25

2/13±18/44

1/80

1/01

1/11

2/01±11/84

2/51±12/13

1/05

2/13±11/85

2/12±12/11

1/85

کنترل
سطح معنیداری

**

آزمون
کنترل

هنجارهای انتزاعی

سطح معنیداری

**

آزمون
کنترل

کنترل رفتاری درک شده

سطح معنیداری

**

آزمون
کنترل

قصد رفتاری

سطح معنیداری

**

فعالیت بدنی
(دقیقه در هفته)
شاخص هزینه
فیزیولوژیک (ضربان بر
متر)

2/45±4/05

2/22±0/13

1/14

2/43±4/85

2/38±4/83

1/83

1/45

1/13

3/15±11/44

2/00±12/00

1/13

3/23±11/45

3/22±11/42

1/31

1/80
3/03±21/35

3/21±23/23

1/11

3/23±21/34

3/22±11/10

1/18

1/10

1/11

آزمون

2/10±1/05

1/12±8/20

1/11

کنترل

2/10±3/25

2/11±3/35

1/02

1/82

1/112

آزمون

01/54±01/80

55/25±18/33

1/11

کنترل

15/04±84/80

55/25±80/13

1/53

1/80

1/113

1/32±1/55

1/21±1/20

1/13

1/31±1/53

1/32±1/55

1/80

کنترل
سطح معنیداری

فعالیت بدنی
(روز در هفته)

1/80

1/01

1/12

آزمون
رفتار

سطح معنیداری

سطح معنیداری

سطح معنیداری

**

**

**

آزمون
کنترل
سطح معنیداری

**

1/03

*

1/11

*آزمون تی زوجی**آزمون تی مستقل

اختالف معناداری وجود داشت ( )p<1/15ولی گروه
کنترل اختالف معناداری نداشت ( .)p<1/15بر اساس
نتایج آزمون من ویتنی نیز بین گروهها در مقاطع زمانی
قبل و سه ماه اختالف معناداری وجود داشت ()p<1/15
(جدول .)3

قبل از اجرای برنامه آموزشی %3/03 ،شرکتکنندگان به
مقدار کافی فعالیت داشتند و  %0/3از افراد فعالیتبدنی
با شدت متوسط داشتند .بر اساس آزمون ویلکاکسون ،در
میانگین رتبه متغیرهای شدت فعالیتبدنی و فعال بودن
در مقاطع زمانی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون
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گروه

فعالیت بدنی

تعداد (درصد)

***

(41 )02/02

غیرفعال
آزمون

کنترل

کم فعال

( 13 )23/03

زمان

قبل

سه ماه

میانگین رتبه

تعداد (درصد)

میانگین رتبه

(1 )1/81
1/51

فعال

(2 )3/03

غیرفعال

( 42 )00/30

(44 )81

کم فعال

( 12 )21/18

فعال

( 1 )1/81

1/05

سبک

کنترل

( 11 )18/18

3/11

1/18

1/111

1/80

( 1 )1/81
سطح معنیداری

آزمون

( 14 )25/45
( 41 )02/02

****

سطح معنیداری

*

**

( 41 )81/1

1/81

1/11

( 21 )30/4
( 31 )50/4

متوسط

( 4 )0/3

شدید

( 2 )3/0

( 4 )0/3

1/44

سبک

( 51 )11/1

( 41 )81/1

متوسط

( 3 )5/4

شدید

( 2 )3/0

( 4 )0/3

2/53

2/02

1/44

1/112

1/31

( 2 )3/0
سطح معنیداری

**

1/22

1/11

*آزمون ویلکاکسون** ،آزمون من ویتنی
*** غیرفعال :صفر دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته
کم فعال :کمتر از  151دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته
فعال 151 :دقیقه و بیشتر فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته
**** سبک ( :)Lightاگر در پرسشنامه هیچ فعالیتی گزارش نشده باشد و شرایط پایین را نداشته باشد.
متوسط ( :)Moderateترکیب فعالیت های جسمانی متوسط ،شدید و یا پیاده روی در طی حداقل  5روز گذشته به حداقل  011متابولیک-
دقیقه در هفته رسیده باشد.
شدید ( :)Highمجموع انرژی صرف شده برای فعالیت جسمانی شدید ،طی حداقل  3روز از  0روز گذشته به  1511متابولیک-دقیقه در هفته
رسیده باشد و یا طی  0روز گذشته مجموع انرژی صرف شده برای انجام ترکیبی از فعالیت های متوسط ،شدید و یا پیاده روی حداقل به3111
متابولیک-دقیقه در هفته رسیده باشد.

از تجربه مستقیم یک رفتار ،اعتقادات مثبت درباره
پیامدهای رفتار تقویت شده و سپس به عنوان انگیزه بر
ادامه آن تأثیر میگذارد .به این دلیل پس از تجربه
مستقیم یک رفتار ،اعتقادات مثبت درباره پیامدهای
رفتار تقویت شده و سپس به عنوان انگیزه بر ادامه آن
تأثیر میگذارد .نتایج مطالعه حاضر با مطالعه بابا محمدی
و همکاران ( )21( )2115همخوانی داشت ،ولی با مطالعه
موک و همکار ( )30( )2113همخوانی نداشت .شاید به
این دلیل باشد که نگرش واحدهای پژوهش در مطالعه از
ابتدا باال بوده است و مداخله آموزشی تأثیری بر آن
نگذاشته است .همچنین در مطالعه رگر و همکاران
( )2112نیز افزایش معناداری در نگرش سالمندان نسبت
به پیادهروی مشاهده نشد ( .)30نتایج مطالعه صلحی و

بحث
بر اساس مطالعه حاضر ،تدوین یک برنامه آموزش
سالمت نظریهمحور در زمینه ارتقاء فعالیتبدنی و
شاخص هزینه فیزیولوژیک در رابطین بهداشتی مراکز
بهداشتی درمانی شوشتر تأثیرگذار است .نتایج قبل از
مداخله آموزشی نشاندهنده سطوح باالی کمتحرکی و
بیتحرکی در واحدهای پژوهش بود و تنها  %3/03از
رابطین ،فعالیتبدنی کافی (حداقل  151دقیقه با شدت
متوسط در هفته) داشتند.
بر اساس مطالعه حاضر ،اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر
نظریه رفتار برنامهریزی شده باعث افزایش میانگین سازه
نگرش نسبت به رفتار سه پس از مداخله در گروه آزمون
شد ولی در گروه کنترل ،تغییری ایجاد نشد .در واقع پس
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جدول  -3مقایسه گروههای آزمون و کنترل از لحاظ سطح و شدت فعالیت بدنی در مقاطع زمانی قبل و بعد از مداخله

 خدیجه جعفرپور و همكاران

همکاران ( )2112بر اساس  TPBبر روی فعالیت بدنی
دانش آموزان نشان داد که میانگین نگرش بعد از مداخله
در دو گروه آزمون و کنترل ،اختالف معناداری دارد
( .)38اما در مطالعه غضنفری ( )2111تغییر نگرش
عاطفی ،اختالف معناداری بین گروهها در هیچ یک از
مقاطع زمانی نشان نداد .شاید این امر به دلیل باال بودن
نمره نگرش عاطفی افراد از ابتدای مطالعه بوده باشد
( .)31نتایج مطالعه احمدی طباطبایی و همکاران
( )2112بر روی فعالیت بدنی کارکنان بهداشتی بر
اساس  TPBنیز حاکی از عدم تغییر نگرش بعد از
مداخله به دلیل باال بودن آن در ابتدای مطالعه بوده است
( .)41ولی در مطالعه حاضر افراد از نگرش عاطفی پایینی
در ابتدا برخوردار بودند و برنامه آموزشی موجب ارتقاء و
پایداری آن شد.
در مطالعه حاضر بر اساس میانگین سازه هنجارهای
انتزاعی ،در گروه آزمون و کنترل در مقاطع زمانی قبل و
بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت .به نظر
میرسد دادن پمفلت آموزشی به رابطین جهت ارائه به
افراد خانواده ،تأثیری بر فشار اجتماعی درک شده آنان
نداشت .شاید بهرهگیری از روش آموزشی دیگری
همچون بحث پانلی و یا اجرای یک جلسه آموزشی برای
افراد خانواده رابطین ،میتوانست بر روی این سازه تأثیر
مثبت بگذارد .این نتایج با مطالعه احمدی طباطبایی و
همکاران ( )2111که بر روی فعالیتبدنی کارکنان
بهداشتی انجام شده بود ( )41همخوانی داشت ولی با
مطالعه صلحی و همکاران ( )2112بر روی فعالیتبدنی
دانشآموزان ( )38و مطالعه مداخلهای نظریه محور
غالمنیا و همکاران ( )2110که بر روی فعالیت بدنی و
شاخصهای تنسنجی زنان خانوادههای نظامی انجام
شده بود ( )41همخوانی نداشت .در مطالعه غالمنیا و
همکاران میانگین سازه هنجارهای انتزاعی در گروه
آزمون ،سه ماه پس از مداخله افزایش معنادار داشت.
شاید به دلیل این که در برنامه آموزشی آنها از
روشهایی چون بحث پانلی ،ایفای نقش و نمایش روانی
جهت تأثیرگذاری بهتر بر این سازه استفاده شد (.)41
همچنین مطالعه پاروت ( )2118و همکاران (،)42
مطالعه رگر ( )2112و همکاران ( ،)30نیز با این نتایج

همخوانی داشت که شاید مؤید تأثیر ناچیز مداخله
آموزشی روی هنجارهای انتزاعی در مورد فعالیتبدنی
باشد .مطالعه محمدی زیدی ( )2118به منظور بررسی
پیشبینیکنندههای رفتار با استفاده از  TPBبر روی
 222نفر از کارگران نشان داد که هنجارهای انتزاعی از
طریق سایر سازههای الگو به صورت غیر مستقیم بر قصد
و انجام رفتار تأثیرگذار است ( .)43بنابراین شاید الزم
باشد برای افزایش نمره هنجارهای انتزاعی ،زمان
بیشتری برای توجیه و آموزش در مورد فعالیتبدنی
صرف کرد و یا شاید الزم باشد هنجارهای انتزاعی
دیگری غیر از افراد خانواده رابطین نیز مورد مداخله قرار
گیرند.
بر اساس مطالعه حاضر ،در ادراک کنترل بر رفتار در
گروه آزمون با رابطین گروه کنترل در بعد از اجرای
برنامه آموزشی تفاوت معناداری وجود داشت .در واقع
طراحی مداخله آموزشی به نحوی بود که مخاطبین
احساس کنند بر انجام رفتار تسلط کافی دارند و در هر
شرایطی میتوانند رفتار را انجام دهند و احتیاج به منابع
و یا مهارتهای خاص ندارند .این نتایج با مطالعه صلحی
و همکاران ( )38( )2112مشابه بود مطالعه حاضر هم
حاکی از افزایش کنترل رفتاری درک شده گروه مداخله
در زمینه پرداختن به فعالیت بود .به نظر میرسد که ارائه
برنامه های آموزشی برای تقویت کنترل رفتاری رابطین
در خصوص انجام فعالیتهای ورزشی میتواند در ارتقاء
سطح فعالیت بدنی در بین آنان سودمند باشد .مطالعه
مارتین ( )44( )2110و آرمیتاژ ( )45( )2115نشان
دهنده نقش مثبت کنترل رفتاری درک شده در
پرداختن به فعالیتبدنی بود و همچنین با نتایج
هاراالمبوس و همکاران ( )40( )2115و رگر و همکاران
( )30( )2112همخوانی داشت .اما با نتایج مطالعه
احمدی ( )41( )2111و هاردمن ()40( )2111
همخوانی نداشت .شاید بدین دلیل که کنترل رفتاری
درک شده به وجود یا فقدان تسهیل کنندهها یا موانع
رفتار بستگی دارد و طیف گستردهای از واسطههای بالقوه
شخصی و زیست محیطی باید در هنگام طراحی
مداخالت فعالیت جسمانی در میان افراد مبتال به دیابت
در نظر گرفته شود.
67

برنامه آموزشی ارائه شده به گروه آزمون ،باعث افزایش
میانگین قصد رفتاری در مقطع زمانی سه ماه پس از
مداخله شد ،ولی گروه کنترل تغییر معناداری نداشت .در
این مطالعه با مداخله در تعیینکنندههای قصد رفتاری،
تصمیم افراد برای انجام رفتار هدف تقویت شد ،چرا که
تقویت قصد ،احتمال اجرای رفتار را زیاد میکرد .این
نتایج با مطالعه زورباتزودیس و همکاران ()48( )2115
همخوانی داشت .اما مداخله پاروت و همکاران ()2118
باعث افزایش میانگین قصد فعالیتبدنی در مرحله
پیگیری (دو هفته پس از مداخله) و کاهش آن در مرحله
ابقاء (یک هفته پس از مرحله پیگیری) شد ( )42که این
کاهش شاید به دلیل متفاوت بودن روش مداخله
آموزشی (ارسال پیامها از طریق نامه الکترونیکی) با
روشهای آموزشی مطالعه حاضر باشد .در مطالعه معینی
و همکاران ( ،)2111قصد رفتاری به عنوان مهمترین
عامل مؤثر بر انجام فعالیتبدنی در بین دانشجویان مورد
بررسی معرفی شد ( .)41همچنین در مطالعه رگر و
همکاران ( )30( )2112نیز افزایش معنیداری نسبت به
قصد رفتاری پیادهروی سالمندان مشاهده شد .مطالعه
حاضر با مطالعه طباطبایی و همکاران ( )41( )2111و
هاراالمبوس و همکاران ( )40( )2115همخوانی داشت.
به نظر میرسد در مطالعه حاضر ارائه مطالب آموزشی در
مورد فواید ورزش و مضرات عدم تحرکبدنی ،بحث در
مورد اتخاذ رفتارهای ورزشی از قبیل پیادهروی ،مشخص
کردن موانع انجام فعالیت جسمانی و راههای کم کردن
آن و تشویق افراد به تنظیم هدف برای انجام فعالیتبدنی
منجر به بهبود قصد رفتاری افراد در خصوص فعالیت
بدنی شد.
بر اساس مطالعه حاضر ،برنامه آموزشی بر رفتار
فعالیتبدنی در گروه آزمون تأثیر مثبت داشت .نمرات
گروه آزمون در زمینه دقایق ،روز ،شدت و سطح فعالیت
در هفته ،در مقطع زمانی سه ماه بعد از مداخله ،افزایش
معنادار داشت .به نظر میرسد بحث و آموزش در مورد
پیامدهای جسمانی و روانی انجام فعالیتبدنی،
تسهیلکنندهها و موانع انجام آن و راهکارهای غلبه بر
این مشکالت و ایجاد انگیزش در این زمینه بر ارتقاء سازه
رفتار تأثیر بسزایی داشته است .این نتایج با مطالعه
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زورباتزودیس و همکاران ( )48( )2115و صلحی و
همکاران ( )38( )2112همخوانی داشت ،ولی با مطالعه
ویلیامز و همکاران ( )2115بر روی فعالیتبدنی بیماران
سرپایی با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده
همخوانی نداشت ( .)51عدم تأثیر مداخله در این مطالعه
احتماالً به دلیل عدم حفظ مداخله توسط بیماران و
نامناسب بودن روش اندازهگیری متغیر در مداخله (بحث
گروهی و خودگزارشی فرد از ورزش کردن و تکمیل
پرسشنامه  )TPBبرای واحدهای پژوهش بود .همچنین
مطالعه حاضر با مطالعه کیمونز و همکاران ()51( )2118
که بر روی بیماران در معرض خطر دیابت انجام شد
همخوانی نداشت .شاید به دلیل این که افراد با وجود
محدودیتهای جسمانی قادر به افزایش فعالیتبدنی خود
نبودند .همچنین با مطالعه احمدی طباطبایی و همکاران
( )2111نیز به دلیل میانگین سنی باالی کارمندان،
وجود موانع زیاد ،نبود محیط مناسب برای فعالیت بدنی
در محیط کار و اوقات فراغت آنها ،همخوانی نداشت
(.)41
در مطالعه حاضر ،بر اساس شاخص هزینه فیزیولوژیک
که جهت اندازهگیری عینی فعالیت جسمانی انجام شد،
در گروه مداخله نسبت به کنترل کاهش معنیداری
وجود داشت .این نتایج با مطالعه ارسطو و همکاران
( )2111در زمینه تأثیر تمرینات هوازی و یوگا بر
شاخص هزینه فیزولوژیک بیماران همخوانی داشت (.)35
البته این مطالعه مبتنی بر نظریه و یا الگو نبود .همچنین
مطالعه حاضر با مداخله نظریه محور غالم نیا و همکاران
( )2114بر روی فعالیتبدنی زنان خانوادههای نظامی در
زمینه افزایش استقامت هوازی (بر مبنای حداکثر
اکسیژن مصرفی) همخوانی داشت ( .)24اما با مطالعه
ویلیامز و همکاران ( )51( )2115و مطالعه هاردمن و
همکاران ( )40( )2111به دلیل متفاوت بودن مداخله
آموزشی (سؤاالت در مورد سابقه خانوادگی بیمار)
همخوانی نداشت.
با وجود تأثیر مثبت مداخله آموزشی نظریه محور بر
فعالیتبدنی رابطین بهداشتی ،این مطالعه
محدودیتهایی نیز داشت .امکان کنترل شرکتکنندگان
برای انجام برنامه فعالیتبدنی وجود نداشت و به گزارش

مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده
باعث ارتقاء رفتار فعالیتبدنی و شاخص هزینه
.فیزیولوژیک در رابطین بهداشتی شهرستان شوشتر شد
همچنین طراحی و ارزشیابی برنامههای آموزشی
نظریهمحور در زمینه افزایش رفتارهای بهداشتی در
رابطین بهداشتی به عنوان عامل انتقال دهنده آموزشها
. ضروری است،به جامعه

تشكر و قدردانی
مطالعه حاضر بخشی از پایاننامه دانشجویی در مقطع
 میباشد که باFDH 1418 کارشناسی ارشد به شماره
حمایت مالی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر
.سالمت وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام شد
بدینوسیله از مسئولین دانشگاه جندی شاپور اهواز و
 تشکر و قدردانی،افراد یاریکننده در این مطالعه
.میشود
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 اما یادآوری محقق از طریق تلفن.خود آنان بسنده شد
 الزم به ذکر است.توانست در این مورد کمککننده باشد
که ارتقاء شاخص هزینه فیزیولوژیک نیز خود گواه
.ارزشمندی بر صحت این مطلب بود
 اجرای،همچنین برای مطالعات آینده پیشنهاد میشود
مداخالت آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده
به منظور ارتقای فشار اجتماعی درک شده یا هنجارهای
 بکارگیری،انتزاعی در رابطین و مقایسه با مطالعه حاضر
برنامههای آموزشی مبتنی بر نظریات یا الگوهای دیگر
تغییر رفتار به منظور ارتقاء رفتار فعالیتبدنی در رابطین
 بررسی،و مقایسه تأثیر این مداخالت با مطالعه حاضر
تداوم سطح رفتار فعالیت بدنی و شاخص هزینه
ًفیزیولوژی در رابطین در مقاطع زمانی طوالنیتر مثال
 بررسی دیگر،شش ماه پس از مداخله آموزشی
شاخصهای آمادگی جسمانی در رابطین به منظور
 اجرای مطالعهای مشابه در،بررسی تأثیر مداخله آموزشی
رابطین دیگر مناطق کشور و مقایسه نتایج آن با مطالعه
.حاضر انجام شود
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