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ABSTRACT
Introduction: Sedentary lifestyle, poor mobility and decrease physical activity in
people are considered as the consequences of mechanical life in the present
century. As to the national studies, women are healthier than men in most areas.
Regarding the important role of health system staff, especially health workers in
the first level of referral, this study aimed to investigate the effect of education
based on trans theoretical model and using the construct of stages of behavior
change on the level of physical activity in female health workers of comprehensive
rural health service centers in Mashhad 1 in 1398.
Materials & Methods: In the present quasi-experimental study, 62 female
(middle-aged) health workers working in health center number one in Mashhad
were studied, of which 31 were assigned to the intervention group and 31 to the
control group. Data were collected using The International Short-Term Physical
Activity Questionnaire and the Marcus Questionnaire. Following data collection,
the intervention group underwent educational intervention using the lecturequestion and answer method. SPSS software version 21 was used for data analysis.
Results: The results showed no statistically significant difference between the two
groups in terms of levels of physical activity and stages of behavior change before
the training course (P> 0.05), but a significant difference was found between the
two groups following the training course. (P <0.05).
Conclusion: The results of the present study showed that training using the metatheoretical model and stages of behavior change construct can improve the level of
physical activity of employees to higher levels. Therefore, it can be effective in
educational planning to promote physical activity behaviors in employees.
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چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :از جمله پیامدهای زندگی ماشینی در قرن حاضر ،فقر حرکتی و کاهش فعالیت بدنی مناسب در افراد

اصیل پژوهشی

است .مطالعات کشور نشان می دهد ،سالمت زنان در بیشتر حیطه ها کمتر از مردان است .با توجه به این که
نقش کارکنان نظام سالمت به ویژه بهورزان در سطح اول ارجاع بسیار حائز اهمیت می¬باشد ،لذا؛ این پژوهش

پيشينه پژوهش

با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی برالگوی فرانظریه¬ای و با استفاده از سازه مراحل تغییر رفتار بر میزان فعالیت

تاریخ دریافت99/05/21 :

بدنی بهورزان زن مراکز خدمات جامع سالمت روستایی شهرستان مشهد یک در سال 1398انجام شد.

تاریخ پذیرش99/06/30 :

كلمات كليدي
بهورز
فعالیت بدنی
آموزش
الگوی فرانظریه ای

روش كار :درمطالعه مداخله ای نیمه تجربی حاضر تعداد  62بهورز زن(میانسال) شاغل در مرکز بهداشت
شماره یک مشهد ،مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد  31نفر در گروه مداخله و تعداد  31نفر در گروه شاهد
قرار داشتند .برای جمع آوری داده ها ،از پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی فرم کوتاه مدت و پرسشنامه
مارکوس استفاده شد .پس از جمع آوری اطالعات ،گروه مداخله با استفاده از روش سخنرانی  -پرسش و
پاسخ مورد مداخله آموزشی قرار گرفتند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSنسخه 21
استفاده شد.
نتايج :نتایج این مطالعه نشان داد که قبل از برگزاری دوره آموزشی اختالف آماری معنی داری از نظر سطوح
فعالیت بدنی و مراحل تغییر رفتار بین دو گروه وجود نداشت( P>0.05(.اما پس از برگزاری دوره آموزشی،
این اختالف بین دو گروه معنی دار شد(.)P<0.05
نتيجه گيري :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش با استفاده از الگوی فرانظریه ای و سازه مراحل تغییر
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رفتار می تواند موجبات ارتقاء سطح فعالیت بدنی کارکنان به سطوح باالتر را فراهم نماید .لذا در برنامه ریزی
های آموزشی جهت ارتقاء رفتارهای فعالیت بدنی در کارکنان می تواند اثر بخش باشد.
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مقدمه

برای دستیابی به فواید فعالیت جسمانی ،ضروری است که

توسعه فناوری ،ماشینی شدن و به طور کلی تغییر سبک

افراد در سطح مناسب و کافی ،فعالیت بدنی را بصورت

زندگی ،باعث کاهش فعالیت بدنی و افزایش بیماری های

منظم انجام دهند .سازمان جهانی بهداشت در این رابطه

غیرواگیر شده است( .)1دیابت ،فشارخون باال ،سرطان و

توصیه کرده است که افراد  18تا  60ساله ،حداقل 150

بیماری های مزمن تنفسی به همراه چهار عامل خطر کم

دقیقه فعالیت جسمانی منظم در طول هفته داشته باشند.

تحرکی ،تغذیه ناسالم ،مصرف الکل و دخانیات مهم ترین

همچنین پیشنهاد کرده است که این مقدار فعالیت جسمانی

علل مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر هستند که

در قالب یک برنامه منظم به صورت  5روز در هفته و هر

احتمال مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر را افزایش می

روز حداقل  30دقیقه انجام شود( .)6شواهد بیان گر آن

دهند .به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت کنترل این

است که فعالیت در سطح توصیه شده می تواند خطر ابتال به

بیماری ها و عوامل زمینه ساز آن ها را به عنوان هدف اصلی

پوکی استخوان ،بیماریهای قلبی و عروقی ،دیابت ،چاقی،

برای کاهش 25درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های

افسردگی و اضطراب را کاهش دهد( .)7برنامه های

غیرواگیر تا سال  2025تعیین کرده است(.)2

آموزش بهداشت میتواند از طریق تأثیر بر باورها و نگرش ها

بر اساس مطالعات ،نداشتن فعالیت بدنی به عنوان چهارمین

و مهارتهای تضمیم گیری باعث توانمندسازی اشخاص برای

عامل خطرزای مرگ و میر جهانی تشخیص داده شده است

تغییر فرد در جامعه شود( .)8یکی از الگوهای آموزش

که باعث حدود  3/2میلیون مرگ ،حدود  21تا 25درصد

بهداشت که می تواند در سطح فردی برای تغییر رفتار

سرطان های سینه و روده27 ،درصد دیابت ها و تقریبأ

استفاده شود الگوی فرانظریه ای پروچسکاست .این الگو از

30درصد بیماری قلبی و ایسکمی در جهان شده است(.)1

الگوهای پرکاربرد برای برنامه ریزی مداخالت آموزشی

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  2010شیوع

مؤثر بوده و چگونگی تغییر فتار را در مراحل مختلف و طی

فعالیت بدنی ناکافی در جهان ،در افراد  18سال به باال 23

زمان پیش بینی می کند(.)9

درصد بود( .)3یافته های سومین مراقبت ملی از عوامل خطر

مدل فرانظری بیان می کند که چگونه انگیزه می تواند

بیماریهای غیرواگیر در سال  2007نشان داد که  40درصد

احتمال تغییر رفتار را افزایش دهد( .)10مدل فرانظری یکی

بزرگساالن ایران ،فعالیت بدنی ناکافی داشتند .این میزان در

از مدل های تغییر رفتار است که بر اساس آن می توان

مردان 31/6 ،درصد و در زنان 48/6 ،درصد بود( .)4طبق

فعالیت بدنی افراد را پیش بینی و راهکارهای مداخله ای

آمارهای جهانی و همچنین ایران ،زنان نسبت به مردان کم

متناسب جهت ارتقای فعالیت بدنی آنان را طراحی

تحرک ترند(.)5

نمود( .)11این مدل شامل چهار سازه ،مراحل تغییر ،موازنه
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تصمیم گیری ،خودکارآمدی و پروسه های تغییر است.

کارند و مانند سایر کارکنان در معرض خطرات ناشی از کم

مراحل تغییر که سازه مرکزی مدل است ،نشان می دهد که

تحرکی هستند و نیز با توجه به اینکه مطالعات چندانی در

وقتی فرد در صدد تغییر رفتار بر می آید از طریق  5مرحله

خصوص مداخالت بر افزایش میزان فعالیت بدنی این گروه

سعی می¬کند رفتارش را تغییر دهد( .)12این مراحل به

در ایران انجام نشده ،لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر

ترتیب شامل :پیش تفکر(فرد به تغییر رفتار طی شش ماه

آموزش مبتنی برالگوی فرانظریه¬ای و با استفاده از سازه

آینده نمی اندیشد) ،تفکر(فرد به تغییر رفتار طی شش ماه

مراحل تغییر رفتار بر میزان فعالیت بدنی بهورزان زن مراکز

آینده می اندیشد) ،آمادگی(فرد برای تغییر رفتار در ماه

خدمات جامع سالمت روستایی شهرستان مشهد یک در

آینده برنامه ریزی می کند) ،عمل(فرد طی شش ماه گذشته

سال 1398انجام شد.

به تغییر معنی دار در رفتار اقدام نموده است) ،نگهداری(فرد
مدتی بیش از  6ماه است که رفتار مورد انتظار را انجام داده
است)(.)8
از طرف دیگر ،سالمت و رفاه اجتماعی زنان به عنوان نیمی
از جمعیت جامعه ،عالوه بر این که یک حق انسانی است،

روش كار
پژوهش حاضر ،مطالعه نیمه تجربی از نوع مداخله
ای شاهد دار بود که در سال  98با مشارکت  62بهورز زن
میانسال( 30-59ساله) تحت پوشش مراکز خدمات جامع
سالمت شهرستان مشهد یک در مدت دو ماه انجام شد.
روش نمونه گیری در این مطالعه دو مرحله ای تصادفی

تأثیرآن در سالمت و جامعه نیز اهمیت روز افزون یافته

ساده بود .بدین ترتیب که از 10مرکز خدمات جامع سالمت

است .این امر به گونه ای است که دستیابی به توسعه سالمت

روستایی 5 ،مرکز به عنوان مرکز تحت مداخله و  5مرکز

در جهان بدون توجه به اهمیت سالمت زنان و برنامه ها ی

دیگر به عنوان مرکز شاهد تعیین شدند .پس از فهرست

توانمند سازی و پیشرفت آنان امکان پذیر نیست(.)5

کردن اسامی کلیه بهورزان زن تحت پوشش هر مرکز با
توجه به معیارهای ورود و خروج 62 ،بهورز برای شرکت

مصطفوی و همکاران ،در مطالعه خود نشان دادند تنها 32

در مطالعه انتخاب شدند .بهورزان بر اساس مشخصات

درصد زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت

دموگرافیک(سن ،سابقه کار و سطح تحصیالت)در دو

بدنی کافی داشتند( .)13بارت در یک بررسی طولی روی
کارکنان دانشگاه ویسکانسین در ایاالت متحده آمریکا نشان

گروه  31نفری همسان سازی شدند .حجم نمونه با استفاده
از آزمون کوکران با جمعیت محدود و درصد خطای 5
درصد و ضریب اطمینان  95درصد  65نفر تعیین شد.

داد حدود نیمی از آنها فعالیت بدنی ناکافی داشتند(.)14

معیارهای ورود به مطالعه شامل :بهورز زن شاغل در خانه

بهورزان به عنوان اولین سطح از ارائه دهندگان خدمات

بهداشت و تمایل جهت شرکت در مطالعه بود .معیارهای

بهداشتی هستند که در کوچکترین واحد بهداشتی مشغول به

خروج از مطالعه نیز ،بارداری و داشتن محدودیت فعالیتی،
بیماری ،عدم تمایل به شرکت در مطالعه بود.
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پس از توجیه شرکت کنندگان ،پرسشنامه ها به

پیاده روی و متوسط زمان نشستن در طی روز در هفته

صورت خود اظهاری تکمیل و تجزیه و تحلیل داده ها در

گذشته( 7روز) سواالتی پرسیده می-شود و نمره دهی

نرم افزار  spss21انجام شد .ابزار سنجش و گرداوری

پرسشنامه طبق پروتکل، IPA-Qگزارش می شود( .)17بر

اطالعات ،استفاده از پرسشنامه کتبی بود که در دو مرحله از

اساس دستورالعمل این پرسشنامه ،شدت مجموع فعالیتهای

آن استفاده شد .این پرسشنامه مشتمل بر سه بخش بود:

جسمانی انجام شده یک فرد با توجه به انرژی مصرفی در 7

اطالعات دموگرافیک(سن ،تحصیالت  ،سابقه کاری)،

روز گذشته ،در یکی از سه گروه سبک یا کم تحرک،

نسخه کوتاه پرسش نامه استاندارد بین المللی فعالیت بدنی

متوسط و شدید قرار می گیرد .فعالیت هایی که در مدت

 IPAQو الگوریتم  5بخشی (بلی یا خیر) که توسط

زمان کمتر از  10دقیقه باشد ،در محاسبه در نظر گرفته نمی

مارکوس و همکاران تهیه شده بود.

شود .در این پرسشنامه فعالیت بدنی افراد در سه بخش

پرسشنامه مارکوس که بر اساس سازه مراحل
تغییر فعالیت بدنی در مدل فرانظریه ای است ،شامل  5سوال
بود که با استفاده از الگوریتم پنج آیتم (بلی یا خیر) اندازه
گیری شد .این  5مرحله عبارت بود از  :پیش تفکر ،تفکر،
آمادگی ،عمل ،تداوم(.)15
روایی و پایایی این پرسش نامه در ایران در دو
مطالعه جلیلیان ،معینی و همکاران مورد تأیید قرار گرفته
است ( .)16 ,11همچنین ضریب کاپای بدست آمده در
خصوص روایی پرسش نامه مذکور در طی مطالعه بر روی
 20نفر در یک دوره دو هفته ای برابر با 78درصد بود ،و
اعتبار آن نیز از طریق مالحظه ارتباط معنادار با یک پرسش
نامه یاد آمد هفت روزه فعالیت فیزیکی تعیین شد(.)8
قهرمانی و همکارانش در سال  1386در مطالعه ای با عنوان"
ارتقاء فعالیتهای جسمانی بدست آمده مردان سالمند بر
اساس مدل مراحل آمادگی بر روی  20نفر در یک دوره دو
هفته ای روایی و پایایی پرسشنامه را،برابر  76بدست
آوردند(.)12
بخش سوم پرسشنامه بر اساس نسخه کوتاه
پرسش نامه استاندارد بین المللی فعالیت بدنی بود .در این
پرسش نامه در مورد میزان فعالیت جسمانی شدید ،متوسط،
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سنجیده می شود .در بخش اول سطح فعالیتهای مرتبط با
کار روزانه ارزیابی می شود .بخش دوم پرسشنامه ،سطح
فعالیت بدنی جهت رفت و آمد را ارزیابی می کند .بخش
سوم پرسشنامه ،فعالیتهایی که در طول  7روز اخیر به منظور
ورزش یا تمرینات جسمانی انجام شده است ،ارزیابی
می¬شود و در آخر مدت زمانی که افراد به نشستن در محل
کار یا خانه اختصاص می دهند ،سوال می شود(.)16
ترجمه این پرسش نامه توسط دفتر هدایت
استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام
شده است و اعتبار و پایای آن در مطالعه
 Najarnasrabadiدر سال  2010بدست آمده است(.)17
همچنین در ایران توسط کریم زاده و همکارانش در سال
 1385هنجاریابی شده است ( .)18در مطالعه جالل عبدی
جهت سنجش اعتبار و پایای پرسش نامه  IPAQابتدا
پرسش نامه توسط محقق و تعدادی از اساتید مجرب در
حوزه آموزش و ارتقای سالمت مورد ترجمه اولیه و سپس
ترجمه مجدد قرار گرفت( .)19ضمنأ اعتبار پایایی پرسش
نامه مذکور در مطالعات محسن جلیلیان ،بابک معینی و
چرکزی ،مورد تأیید قرار گرفته است (.)20 ,16 ,11
روایای و پایایی آن نیز در مطالعه اشقانی فراهانی و همکاران
به دست آمده است و پایایی آن 0/83گزارش شد (.)5
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یکی از رویکردهای مداخله ای مؤثر برای

جلسه پنجم :هدف آماده نمودن افراد برای اقدام

افزایش فعالیت بدنی با کمک مدل فرانظریه ای ،برگزاری

به فعالیت بدنی بود .در این جلسه موانع فردی و

کالس های آموزش گروهی است .پس از بررسی سطح

محیطی(شغل ،داشتن فرزند ،کمبود وقت ،عدم دسترسی به

فعالیت بدنی و مراحل تغییر رفتار افراد گروه مداخله با توجه

مکان های ورزشی و  )...بررسی شد و راه حل های مناسب

به نمره مرحله تغییر رفتار ،در چهار گروه دسته بندی شدند.

( برنامه ریزی دقیق تر ،الویت قرار دادن فعالیت بدنی نسبت

از آنجا که اساس برنامه ریزی آموزشی ،مبتنی بر یادگیری

به سایر کارها ،آموزش حرکات ورزشی ساده در منزل یا در

فعال بود آموزش گروه مداخله با استفاده از سخنرانی ،بحث

پارک) ارائه گردید.

گروهی ،استفاده از گروه همساالن ،بحث و گفتگو و
نمایش فیلم آموزشی فعالیت بدنی در چهار مرحله اجرا شد.
محتوای آموزشی بکار رفته در این مطالعه .1مجموعه
مداخالت اساسی بیماریهای غیر واگیر در نظام مراقبتهای
بهداشتی اولیه ایران(ایراپن)  .2مشاوره برای تغییر رفتار
سالمت (.3 )15فعالیت جسمانی میانساالن ()21بود .الزم
بذکر است که هدف از اجرای آموزش و مداخله ،رساندن
شرکت کنندگان به مرحله عمل از مراحل تغییر رفتار بود.
عناوین جلسات به شرح ذیل می باشد :
جلسه اول و دوم(مشترک بین گروهها) :موضوع
این جلسه "تعریف فعالیت بدنی و انواع آن ،فواید و اثرات
مفید ورزش بر بدن ،میزان و شدت فعالیت بدنی مناسب"
که با هدف افزایش آگاهی در خصوص نقش فعالیت بدنی
در رسیدن به سالمت و مزایای آن ( تناسب اندام ،افزایش
شادابی ،اعتماد به نفس ،بهبود شاخص های سالمتی مثل
کنترل قند خون ،فشارخون ،جلوگیری از مشکالت اسکلتی
و  )...و خطرات کم تحرکی ( افزایش ،چاقی ،پوکی
استخوان) انجام شد.
جلسه سوم :به انگیزه های بیرونی که می توانند به
فرد در انجام فعالیت بدنی کمک کند ،اشاره شد .جلسه
چهارم :هدف از این جلسه ارزیابی سطح فعالیت بدنی افراد
و کمک به بهبود و ارتقاء سطح فعالیت بدنی آنان بود.

پس از اجرای برنامه آموزشی ،افراد گروه مداخله
با استفاده از گوشی های هوشمند در یک گروه ورزشی
مجاز عضو شدند .در پایان هر هفته مطالبی در قالب پیام
های آموزشی ،فیلم و تصاویر ورزشی ارسال می شد .از
طریق این گروه افراد به طور منظم و زمانبندی شده توسط
محقق رصد می شدند و بازخورد عملکرد آنها به صورت
پیامهای انگیزشی داده می شد.
در پایان مداخله ،داده های  62بهورز زن شاغل(
 31نفر در گروه مداخله و  31نفر در گروه شاهد) مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج در نرم افزار spss21
تجزیه و تحلیل شد .آزمونهای مورد استفاده در این پزوهش
آزمون کای دو ،من ویتنی و اسمیرنوف – کلموگراف بود.
 p<0.05از نظر آماری در این مطالعه معنی دار تلقی
گردید.
نتايج
میانگین سنی بهورزان در گروه مداخله 38/94 ± 6/09
سال و در گروه شاهد 37/81 ± 6/57سال در دامنه سنی
 59-30بود .اکثر بهورزان(56/4درصد) تحصیالت دیپلم
داشتند و فقط  11/2درصد آنها لیسانس بودند 37 .درصد
بهورزان زن دارای سابقه کار (6-10سال) و کمترین آنها
( 4/8درصد)  11-15سال سابقه کاری داشتند .ویژگی های
دموگرافیک از قبیل سن ،تحصیالت و سابقه کاری قبل از
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مداخله در هر دو گروه همسان شدند (( ) P>0.05جدول)1

جدول  : 1توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک در دو گروه مداخله و شاهد
ویژگی های دموگرافیک

گروه مداخله ( 31نفر)

گروه شاهد ( 31نفر)

درصد

درصد

تعداد

تعداد

نتیجه آزمون کای دو

سطح تحصيالت
سیكل

3

9/7

3

9/7

دیپلم

17

54/8

18

58/1

فوق دیپلم

7

22/6

7

22/6

لیسانس

4

12/9

3

9/7

0/98

سابقه کار
 5سال و کمتر

4

12/9

3

9/7

 6 – 10سال

11

35/5

12

38/7

 11 – 15سال

1

3/2

2

6/4

 16 – 20سال

2

6/5

3

9/6

 21 – 25سال

6

19/4

5

16/1

 26 – 30سال

7

22/6

6

19/5

سن
 30 – 35سال

11

35/5

11

35/5

 36 – 40سال

5

16/1

6

19/4

 41 – 45سال

5

16/1

7

12/6

 46 – 50سال

10

32/3

7

22/6

نتایج آزمون کلموگراف -اسمیرنوف نشان داد که توزیع

آمادگی  ،عمل و در گروه مداخله 70/9درصد در مرحله

داده ها از نظر متغیرهای فعالیت بدنی و مراحل تغییر رفتار

پیش تفکر و تفکر 25/8 ،درصد در مرحله آمادگی و عمل

نرمال نبود( ، )P<0.05لذا فرض نرمال بودن داده ها

فعالیت جسمانی منظم بودند .در گروه شاهد نیز 70/9درصد

پذیرفته نشد .قرارگیری شرکت کنندگان در مجموع ،در

در مرحله پیش تفکر و تفکر 22/5 ،درصد در مراحل

مراحل تغییر انجام فعالیت جسمانی بگونه ای بود که 70/9

آمادگی و عمل فعالیت بدنی منظم داشتند .از نظر سطح

درصد در مراحل پیش تفکر ،تفکر و  22/5درصد در مرحله

فعالیت بدنی در مجموع  67/74درصد بهورزان کم تحرک
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بودند .در گروه مداخله درصد کم تحرکی 77/8بود و فقط

داشتند(جدول  .)2دو گروه مداخله و شاهد از نظر سطح

 21/8درصد فعالیت متوسط و شدید داشتند .بهورزان گروه

فعالیت بدنی ،قبل از مداخله اختالف معنی داری باهم

شاهد نیز در مرحله اول  58/1درصد فعالیت بدنی خفیف و

نداشتند( . )p>0.05ولی پس از مداخله ،این اختالف معنا

 40/6درصد آنها فعالیت بدنی در سطح متوسط و شدید

دار شد(.)p<0.05

جدول :2توزیع فراوانی مراحل تغییر رفتار قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و شاهد

گروه مداخله
مرحله اول

پيش تفكر

تفكر

آمادگی

عمل

تعداد-درصد

تعداد-درصد

تعداد-درصد

تعداد-درصد

قبل از آموزش

35/11 – 5

35/11 – 5

22/7 – 6

3/1 – 2

بعد از آموزش

-

12/4 – 9

25/8 – 8

48/15 – 4

35/5 – 11

35/11 – 5

12/4 – 9

9/3 – 7

گروه شاهد
12/9 – 4

9/7 – 3

قبل

 = -./19آماره z

p-value= 0/84

بعد

 = -4/5آماره z

p-value= 0/0001

مرحله دوم
نتيجه آزمون

38/7 – 12

32/3 – 10

پس از مداخله ،با توجه به آزمون آماره  ،Zمیزان فعالیت

گروه شاهد پیشرفت چشمگیرتری نشان دادند .در مجموع

بدنی زنان بهورز گروه مداخله نسبت به گروه شاهد افزایش

گروه مداخله پیشرفت قابل مالحظه ای در مراحل تغییر و

داشت ( .)P꞊0.0001در خصوص مراحل تغییر انجام

ارتقای فعالیت بدنی نسبت به گروه شاهد نشان دادند که

فعالیت بدنی نیز با توجه به  P<0.05گروه مداخله نسبت به

بیانگر تأثیر مداخله آموزشی است(جدول )3

جدول :3توزیع فراوانی سطوح فعالیت بدنی قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و شاهد

گروه مداخله
گروه شاهد
مقايسه دو گروه

خفيف

متوسط

شديد

تعداد-درصد

تعداد-درصد

تعداد-درصد

قبل از آموزش

77/24-4

16/5-1

6/2-5

بعد از آموزش

25/8-8

61/19-3

12/4-9

مرحله اول

58/1 – 18

38/12 – 7

3/1 – 2

مرحله دوم

54/8 – 17

41/9 – 13

3/2 – 1

 (-P-valueآماره )Z

)-4/24(-0.0001
)0/317( -1

قبل

 = -1/43آماره z

P-value =0/15

بعد

 = -2/46آماره z

P-value =0/014
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بحث و نتيجه گيري

ترتیب فعالیت بدنی در سطح متوسط و شدید داشتند .که

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش بر اساس

یکی از دالیل آن را سطح مشارکت اجتماعی زنان استان

مدل فرانظریه ای و سازه مراحل تغییر رفتار بر میزان فعالیت

گیالن به دلیل ویژگی های فرهنگی و اجتماعی این استان

بدنی بهورزان زن مراکز خدمات جامع سالمت روستایی

بیان کردند.

شهرستان مشهد یک درسال  1398انجام شد .نتایج گزارش

همچنین مطالعه حاضر نشان داد که  70/9درصد بهورزان از

شده نشان از موثر بودن آموزش بر این امر بوده است.

نظر مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی در مرحله غیر فعال

نتایج پژوهش نشان داد که بیش از نیمی از بهورزان

بودند که فعالیت بدنی مناسب هم نداشتند و فقط 17/74

زن( 67/74درصد)کم تحرک بودند .در گروه مداخله

درصد افراد در فکر بودند که در آینده نزدیک فعالیت بدنی

درصد کم تحرکی 77/8بود و فقط  21/8درصد فعالیت

خود را شروع کنند .در گروه مداخله 70/9درصد در مرحله

متوسط و شدید داشتند .بهورزان گروه شاهد نیز 58/1

غیر فعال 25/8 ،درصد در مرحله فعال فعالیت جسمانی منظم

درصد فعالیت بدنی خفیف داشتند و  40/6درصد آنها

قرار داشتند .در گروه شاهد نیز 70/9درصد در مرحله غیر

فعالیت بدنی در سطح متوسط و شدید انجام می دادند.

فعال 22/5 ،درصد در مرحله فعال از مراحل تغییر رفتار

این میزان از بی تحرکی در رابطین بهداشتی با مطالعه

بودند.

خدیجه جعفرپور و همکاران( )2016که نشان دادند درصد

این بخش از پژوهش با نتایج بسیاری از مطالعات مشابهت و

باالیی از رابطین بی تحرک و کم تحرک بودند ،همخوانی

همسویی داشت .یافته های حاصل از نتایج محسن جلیلیان و

داشت( .)22در مطالعه بابک معینی و همکاران( )2011که

همکاران( )2013نشان دادند که بیشتر کارکنان مورد

فعالیت بدنی دانشجویان را با بهره گیری از مدل بزنف

پژوهش در مرحله پیش تفکر و تفکر بودند و تنها1درصد

بررسی کرده بود نیز ،شباهت داشت( .)23یافته های فرزاد

در مرحله عمل قرار داشتند( .)16نتایج مطالعه چرکزی و

جلیلیان و همکاران( )2011هم نشان از بی-تحرکی 65

همکاران هم با مطالعه حاضر همخوانی داشت( .)20فرزاد

درصد زنان شاغل در دانشگاه همدان داشت( .)24نتایج

جلیلیان و همکاران( )2011در بررسی وضعیت جسمانی

مطالعه صادق کرمی که تأثیر برنامه آموزشی بر الگوی

زنان شاغل در دانشگاه همدان هم نشان دادند که 45/7

فرانظری بر ارتقاء فعالیت فیزیکی فرزندان بیماران مبتال به

درصد از زنان در مرحله پیش تفکر ،تفکر و آمادگی هستند

فشار خون و دیابت را بررسی کرد ،ضمن تأیید نتایج

که فعالیت جسمانی ندارند و 20درصد نیز در فکر می باشند

پژوهش حاضر ،نشان داد که آموزش باعث ارتقاء سطوح

تا در آینده نزدیک فعالیت ورزشی خود را شروع کنند.

فعالیت بدنی افراد تحت بررسی می شود( .)25یافته های

سمیه جاللی( ،)26وفایی( )27نیز نتایج مشابهی را گزارش

پژوهش حاضر با نتایج مطالعه سکینه کشاورز و

کردند .در مطالعه انجام شده توسط سمیه جاللی که با هدف

همکاران( )2015که عوامل مرتبط با فعالیت بدنی را بر

بررسی تعیین کننده های رفتار فعالیت بدنی بر اساس الگوی

اساس الگوی مراحل تغییر در رابطین بررسی کرده بود،

فرانظری درافراد 30تا  50ساله انجام شد ،نشان داد که از

همخوانی نداشت .به این دلیل که فقط  10درصد رابطین در

 240شرکت کننده  78/3درصد آنان در مراحل پیش تفکر،

مطالعه کشاورز کم تحرک بودند و 61و  28درصد افراد به

تفکر و آمادگی فعالیت جسمانی بودند که در مجموع 21/7
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درصد در مراحل فعال و  78/3درصد در مراحل غیر فعال

همکاران( )3هم نشان دادند درصد کارمندانی که فعالیت

قرار داشتند.

بدنی مناسب داشتند ،پس از آموزش ارتقاء یافت.

نتایج این بخش از پژوهش با دو مطالعه بابک معینی و جالل

بر اساس نتایج گروه مداخله ،اجرای مداخله آموزشی باعث

عبدی( )28 ,11همخوانی نداشت .بیشتر افراد مورد پژوهش

ارتقای مراحل فعال تر شد و از تعداد افراد مرحله پیش تفکر

آنان در مراحل آمادگی بودند .سمیه جاللی و همکاران

و تفکر کاسته شد .به نحوی که قبل از آموزش  70/9درصد

نشان دادند که میزان تحصیالت می تواند مشارکت در

افراد در مرحله غیر فعال بودند ولی پس از آموزش 74

فعالیت بدنی را تحت تأثیر قرار دهد MCNeill .و

درصد وارد مرحله فعال شدند .در مداخالت مبتنی بر

همکاران( )29در یک مطالعه مقطعی نیز نشان دادند که

ساختار مراحل تغییر ،هدف اصلی کاستن از تعداد افراد

تحصیالت بر فعالیت فیزیکی بالغین تأثیر دارد.

مراحل غیر فعال است ،به خصوص کاستن از تعداد افراد

دو گروه مداخله و شاهد از نظر سطح فعالیت بدنی ،قبل از

پیش تفکر و تفکر و افزایش تعداد افراد در مراحل آمادگی

مداخله اختالف معنی داری باهم نداشتند( . )p>0.05ولی

و عمل است .پس از برگزاری دوره آموزشی درصد افراد

پس از مداخله ،این اختالف معنا دار شد( .)p<0.05در این

مراحل فعال در گروه مداخله از  25/8به  74درصد ارتقاء

مطالعه ،قبل از برگزاری دوره آموزشی  77/4درصد افراد

یافت .در گروه شاهد درصد افراد از نظر قرارگیری در

گروه مداخله فعالیت جسمانی خفیف و  22/5درصد فعالیت

مراحل تغییررفتار در مرحله اول و دوم مطالعه تغییری نشان

متوسط و شدید داشتند که پس از برگزاری دوره آموزشی

ندادند.این نتیجه با یافته های بسیاری همخوانی داشت.

درصد افرادی که فعالیت جسمانی مطلوب داشتند ارتقاء

جلیلیان و همکاران()2013در مطالعه خود بر روی  97نفر از

یافت( 74درصد) .ولی در گروه شاهد سطح فعالیت بدنی

کارکنان دانشگاه ایالم نشان دادند سه ماه پس از مداخله

قبل و پس از مداخله تفاوت آماری معنی داری نشان

آموزشی مبتنی بر مدل فرانظری ،تعداد افرادی که وارد

نداد( .)P>0.05که می توان نتیجه گرفت آموزش با روش

مرحله عمل فعالیت بدنی شده بودند ،بطور معناداری افزایش

فرانظریه ای و با استفاده از سازه مراحل تغییر می تواند باعث

یافته بود و تعداد افراد گروه پیش تفکر کم شده بود(.)16

ارتقاء سطح فعالیت بدنی بهورزان شود.

این نتایج موید یافته تحقیق ما در زمینه اثر بخشی مداخالت

نتایج این بخش از پژوهش با یافته های زهرا هاشمی و

آموزشی بر اساس سازه مراحل تغییراست ونشان دهنده این

همکاران( ،)30مهناز صلحی و همکاران( )31و کریم زاده

موضوع است که آموزش قادر است پیشرفت افراد در طی

شیرازی ()18همخوانی داشت .زهرا هاشمی ( )1390تأثیر

مراحل تغییر رفتار را بهبود بخشد .مهناز صلحی و

آموزش مدل فرانظری در میزان فعالیت جسمانی زنان خانه

همکاران( )1389تأثیر مدل فرانظری را بر اتخاذ فعالیت

دار را بررسی کرده بودند .نمره نگرش افراد گروه مداخله

فیزیکی  100نفر از زنان باردار بررسی کرده بود .نتایچ آن

پس از جلسات آموزشی ارتقاء یافت .درصد افرادی که

نشان از موثر بودن برنامه آموزشی طراحی شده در بهبود

فعالیت جسمانی منظم داشتند قبل از آموزش 16/36درصد

عملکرد زنان باردار بود %90 .گروه مورد و  %70گروه شاهد

بود که بعد از آموزش به  %60افزایش یافت .میترا مودی و

قبل از مداخله در مراحل پیش از عمل قرار داشتند که پس
از اجرای مداخله آموزش ،گروه مورد پیشرفت بهتری را
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نسبت به گروه شاهد نشان داد( .)31نتایج این مطالعه نیز با
یافته حاضر همخوانی دارد.
در تأیید پژوهش حاضر نیز اسکندری( )2015نشان داد،
مداخله باعث پیشرفت ،گروه آزمون از مراحل ابتدایی تغییر
رفتار به مراحل باالتر شده است ( .)6کریم زاده شیرازی
وهمکاران(  ) 2007تأثیر آموزش بر اساس مدل فرانظری در
افزایش قدرت عضالنی و تعادل زنان  65-40ساله را مورد
مطالعه قرار دادند .درصد بسیار زیادی از شرکت کنندگان
 88/5درصد در گروه مداخله و  94/6درصد در گروه
کنترل از لحاظ پرداختن به فعالیت جسمانی در مراحل پیش
از عمل قرار داشتند ،ولی پس از اجرای برنامه آموزش،
گروه تحت مطالعه پیشرفتی را در مراحل تغییر نسبت به
گروه شاهد نشان داد .در این مطالعه رفتار پس از آموزش
افزایش یافت( .)18نتیجه این مطالعه نیز با پژوهش حاضر
همخوانی داشت .میترا مودی ( ، )3الله حسنی ( ،)32علی
وفایی نجار ( )27نیز تأیید کردند که مداخله آموزشی
می¬تواند باعث ارتقاء سطح فعالیت بدنی و مراحل تغییر
رفتار شود.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش با استفاده از الگوی
فرانظریه ای و سازه مراحل تغییر رفتار می¬تواند موجبات
ارتقاء سطح فعالیت بدنی کارکنان به سطوح باالتر را فراهم
نماید.
تقدير و تشكر:
این مطالعه بر گرفته از پایان نامه دانشجویی (با
شماره طرح  )980263دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد است .نویسندگان از تمامی کسانی که در این
طرح راهنمایی و مساعدت داشتند ،تشکر و قدردانی می
نمایند.
تضاد منافع:
بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.
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