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ار/ 1/ ؽوارُ 12هجِل تحمیمات ًظام عالهت/ عال  90  1395 ْت

 

 تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر ارتقای فعالیت جسمانی کارمندان جسیره ابوموسی
 

 5حمسٌ زارعی، 4کبری حاجی علیسادٌ، 3، امیه قىبروژاد2تیمًر آقامالیی، 1فاطمٍ زارع
 

 

 چكيده
 رٍیکزدّای ًظزی بزای ارتقای فؼالیت ّای غیز ٍاگیز ٍ هشهي است. یکی اس ّا جْت کاّص خطز بؼضی اس بیواری ّای جسواًی یکی اس هؤثزتزیي استزاتژی ارتقای فؼالیت مقدمه:

 .در کارهٌذاى جشیزُ ابَهَسی بَد ارتقای فؼالیت جسواًیبز تأثیز آهَسش هبتٌی بز الگَی فزاًظزی  تؼییي پژٍّص حاضز، است. ّذف اس اًجام فزاًظزی الگَی جسواًی،

هاُ بؼذ اس هذاخلِ آهَسضی هَرد ارسیابی قزار گزفتٌذ. هتغیزّای  6ٍ  3در ایي هطالؼِ ًیوِ تجزبی، کارهٌذاى بِ دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ ضاّذ تقسین ضذًذ ٍ در سِ هزحلِ قبل،  ها: روش

تغییز رفتار فؼالیت جسوی، هٌافغ ٍ هَاًغ درک ضذُ ٍ خَدکاراهذی ًسبت بِ فؼالیت جسواًی بَد. هذاخلِ آهَسضی هبتٌی بز الگَی  هَرد بزرسی ضاهل اطالػات دهَگزافیک، هزاحل

 .تجشیِ ٍ تحلیل ضذ SPSS افشار آهاری ّا در ًزم فزاًظزی ضاهل سخٌزاًی، بحث گزٍّی، پَستز، پوفلت ٍ فیلن آهَسضی بَد. دادُ

هاُ پس اس هذاخلِ آهَسضی، فؼالیت جسواًی بِ  3داری ًذاضتٌذ. در افزاد گزٍُ هذاخلِ،  آهَسضی گزٍُ هذاخلِ ٍ ضاّذ اس ًظز فؼالیت جسواًی اختالف هؼٌیقبل اس هذاخلِ  ها: یافته

 .(P < 05/0ًذاضت ) داری در گزٍُ هذاخلِ ٍ ضاّذ اختالف هؼٌی هاُ پس اس هذاخلِ آهَسضی، هیشاى فؼالیت جسواًی 6(. P > 05/0داری افشایص یافت ) طَر هؼٌی

اها با  .هاُ  بؼذ اس هذاخلِ آهَسضی، هؤثز باضذ 3در تغییز رفتار فؼالیت جسوی کارهٌذاى تا  تَاًذ هی الگَی فزاًظزی،ٌی بز تًتایج ایي هطالؼِ ًطاى داد کِ هذاخلِ هب گیری: نتیجه

حفظ ٍ ي است کاّص یابذ. بٌابزایي، استفادُ اس ایي الگَ جْت ارتقای فؼالیت جسوی، بایذ بِ طَر هذاٍم باضذ ٍ تا رسیذى کلیِ افزاد بِ هزحلِ گذضت سهاى تغییزات ایجاد ضذُ هوک

 .ًگْذاری اداهِ یابذ

  آهَسضی، الگَی فزاًظزی، فؼالیت جسواًی، کارهٌذاى هذاخلِ های کلیدی: واژه

 
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر ارتقای فعالیت جسمانی کارمندان جسیره  .سارػی حوشُحاجی ػلیشادُ وثزی، سارع فاطوِ، آلاهالیی تیوَر، لٌثزًضاد اهیي،  ارجاع:

 90-95(: 1) 12؛ 1395 هجلِ تحمیمات ًظام عالهت. ابوموسی

 20/10/1393 پذیزش هقالِ: 13/3/1393 هقالِ: دریافت

 

 مقدمٍ

فمیز   ،یىی اس پیاهذّای سًذگی هاؽییٌی ٍ پیؾیزفت تىٌَژیَصی در لیزى حا یز     
سًیذگی   ،(. اس طزفیی 1) حزوتی ٍ واّؼ فؼاژیت فیشیىی هٌاعة در افیزاد اعیت  

ؽیَد ٍ طریز    اصیلی هیزي ٍ هییز هیی     ّیای  تتحزن تاػث افشایؼ توام ػل تی
فؼاژییت فیشیىیی هیٌظن تیِ      (.2) وٌیذ   ػزٍلی را دٍ تزاتز هیی  -ّای للثی تیواری
رفتار هْن ارتما دٌّذُ عالهت، تاػث پیؾگیزی ٍ یا تِ تأطیز اًذاطتي  هػٌَاى ی

ن یی عیالهت رٍاى، ویاّؼ ػال   یارتمیا  ز،ّای هشهي ٍ هزي ٍ هیی  اًَاع تیواری
 (.3) ؽَد ویفیت سًذگی هی یافغزدگی ٍ ًگزاًی، ر ایتوٌذی اس سًذگی ٍ ارتما

هزدم  درصذ 70ًؾاى دادُ اعت وِ تیؼ اس  ایزاىّای اًجام ؽذُ در  تزرعی
رعیذ ویِ تیِ هیذاطالت      وافی ًذارًذ. در ایي راعتا تِ ًظیز هیی   جغواًیفؼاژیت 
ًیوی اس افزادی ویِ  وِ زا چ ؛تذاٍم رفتار ًیاس اعتثزی تزای پایذاری ٍ ؤرفتاری ه

هیاُ تزًاهیِ فؼاژییت را هتَلی       6وٌٌذ، در ووتیز اس   فؼاژیت جغواًی را ؽزٍع هی
  (.1)ًوایٌذ  هی

تَاى پیزداطتي تیِ فؼاژییت     هی ،تا ػثَر دادى افزاد اس هزاحل هختل  آهادگی

 اژگیَی ي طصیَؿ  تیزیي هیذل در ایی     ّا ارتما تخؾییذ. ویارتزدی   تذًی را در آى
چارچَتی تیزای   تِ ػٌَاى ای تِ طَر ٍعیغ اژگَی فزاًظزیِ. (4) ای اعت فزاًظزیِ

ّا در جْت ارتمای عرح عیالهت   درن رفتار ٍاتغتِ تِ عالهت ٍ ّذایت تالػ
طیَر فیز     ٍ اییي  تاؽذ هیتغییز رفتار در هَرد  ایي اژگَ(. 5) ؽٌاطتِ ؽذُ اعت

گذارًیذ. تیذیي تزتییة ویِ اس       را پؾت عیز هیی  هزحلِ اس تغییز  5وٌذ وِ افزاد  هی
ًگْیذاری  هزحلِ حفی  ٍ  ػول ٍ عزاًجام تِ  ،آهادگی تفىز،تِ  تفىزهزحلِ پیؼ 
 (.6) ذٌوٌ عیز هی

ٍ هَاًیغ   هٌیافغ هذی، اّا، طَدوار تحمیمات ًؾاى دادُ اعت وِ ًمؼ ًگزػ
درن ؽذُ در رفتارّای در حال تغییز افزاد هتفاٍت اعت ٍ تِ هزحلِ طاصیی ویِ   

 (.  7تغتگی دارد) ،ّز فزد در آى لزار دارد
ِ  اژگیَی ثیز أوارتزد ٍ ت ِ  ای  فزاًظزیی ثزتز هیذاطالت  ؤرییشی هی   تیزای تزًاهی

اژگیَی  ًىتِ جاژة در  .(1، 8-10) ٍرسؽی در هراژؼات هختل  گشارػ ؽذُ اعت
تَاى هذاطالت را تا عرَح آهیادگی افیزاد تیزای تغیییز      آى اعت وِ هیفزاًظزی 
اًذ وِ تغیاری اس هذاطالت عیاسگار   عاسگار ًوَد. تحمیمات ًؾاى دادُ ّا، آى رفتار

 مقاله پژوهشی
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 ٍ ّوکاراىفاطوِ سارع  

ار/ 1/ ؽوارُ 12هجِل تحمیمات ًظام عالهت/ عال  91  1395 ْت

تز تِ ایجاد تغیییز   عزیغ ،ثزتز تَدُؤؽذُ تا افزاد، در همایغِ تا هذاطالت ػوَهی ه
تأثیز آهَسػ هثتٌی  حا ز، تؼییي اس اًجام پضٍّؼ ّذف(. 11) اًذ رفتار ًایل ؽذُ

 .تز اژگَی فزاًظزی تز ارتمای فؼاژیت جغواًی در وارهٌذاى جشیزُ اتَهَعی تَد
 

 َا ريش
وارهٌیذاى ؽیا ل در ادارات    جوؼییت هیَرد هراژؼیِ،    هراژؼِ ًیوِ تجزتیدر ایي 

ادارات  تییي ّای هذاطلِ ٍ ؽاّذ تِ طَر تصیادفی اس   تَدًذ. گزٍُجشیزُ اتَهَعی 
ادارُ )ؽثىِ تْذاؽت، آهَسػ ٍ پزٍرػ ٍ ؽْزداری( تیِ   3ِت طَری وِ  اًتخاب ؽذًذ؛

َاى گزٍُ ؽیاّذ در ًظیز گزفتیِ ؽیذ.     َاى گزٍُ هذاطلِ ٍ تمیِ ِت ػٌ عیسظ اس تییي    ػٌ
 ًفیییز تیییزای گیییزٍُ هذاطلیییِ ٍ  40ادارات هیییَرد ًظیییز تیییِ طیییَر تصیییادفی 

 ًفز تزای گزٍُ ؽاّذ اًتخاب گزدیذ. 40
الاهت حذالل ؽؼ هاُ در جشیزُ اس سهیاى ؽیزٍع    ٍرٍد تِ هراژؼِ ایّهؼیار
ػذم داؽتي ّز گًَِ هؾیىل  آهَسؽی ٍ  ّای در تزًاهِ فزد اهىاى ؽزوتهراژؼِ، 

جغوی جْت اًجام فؼاژیت جغواًی تَد. هؼیارّای طزٍج اس هراژؼِ ؽیاهل ػیذم   
ِ در توایل وارهٌذاى تِ اداهیِ ّوىیاری ٍ ػیذم ح یَر وارهٌیذاى گیزٍُ هذاطلی       

 ّای آهَسؽی تِ طَر واهل تَد. والط
تَد ویِ ؽیاهل چْیار تخیؼ اعیت.      طَدایفا  ًاهِ پزعؼ اعتفادُاتشار هَرد 

االت هزتیَط تیِ   ؤتخیؼ دٍم عی  ٍ تخؼ اٍل هزتَط تِ اطالػیات دهَگزافییه   
 ًاهیییِ  تیییَد ویییِ اس پزعیییؼ  فؼاژییییت جغیییوی  هزاحیییل تغیییییز رفتیییار   

Physical activity staging  ًاهیِ در   پزعؼایي اعتفادُ ؽذ. رٍایی ٍ پایایی
(. در ایي هراژؼِ هٌظَر اس فؼاژییت جغیوی،   12)اعت ییذ ؽذُ أهراژؼات پیؾیي ت

دلیمِ یا تیؾتز، حیذالل   30وِ تِ هذت  اعت ّز گًَِ فؼاژیت جغواًی یا ٍرسؽی
ای وِ هَجة تٌذ ؽذى  زتاى للة، تٌفظ ییا   تِ گًَِ ؛تار در ّفتِ اًجام ؽَد 4

االت هزتیَط تیِ فَاییذ درن ؽیذُ ٍ     ؤتخؼ عَم ع .(12) دگزدػزق وزدى فزد 
ًاهیِ   تیَد ویِ اس پزعیؼ   ًغیثت تیِ ٍرسػ ٍ فؼاژییت جغیوی     هَاًغ درن ؽذُ 

Benefits/Barriers scale    االت هزتیَط تیِ   ؤاعتفادُ ؽذ. تخیؼ چْیارم عی
 ًاهییییِ  هییییذی اس پزعییییؼاتییییزای تؼییییییي طَدوار هییییذی تییییَد.اطَدوار

Exercise self efficacy scale  ایییي رٍایییی ٍ پایییایی   ذ.اعییتفادُ ؽیی
 (.3)اعت ییذ ؽذُ أدر هراژؼات پیؾیي ت ّا ًیش ًاهِ پزعؼ

ِ  پزعیؼ  ّای هذاطلیِ ٍ ؽیاّذ   افزاد گزٍُ در هزحلِ اٍل  را تىوییل  ّیا  ًاهی
ؽاهل اًجام هذاطلِ آهَسؽی تَد وِ فمیط جْیت افیزاد گیزٍُ      تؼذ هزحلِ ًوَدًذ.

ِ  ًتایج حاصل اس پزعؼ تا تَجِ تِهذاطلِ اًجام ؽذ.  ٍ ّی  ًاهی تیز   ای هزحلیِ اٍل 
اس ًظز هزاحیل تغیییز رفتیار    گزٍُ  5تِ  گزٍُ هذاطلِ افزاد ،اعاط اژگَی فزاًظزی

تمغیین  فؼاژیت جغوی )پیؼ اس لصذ، لصذ، آهادگی، ػویل، حفی  ٍ ًگْیذاری(    
ّیای   گزدییذ. ؽییَُ   تیذٍیي ٍ اجیزا  تزًاهِ آهَسؽی هَرد ًیاس ّیز گیزٍُ   ؽذًذ ٍ 
ٍ پوفلت آهَسؽیی  پَعتز آهَسؽی،  فیلنؽاهل عخٌزاًی، تحث گزٍّی،  آهَسؽی
ِ   آهَسؽی هذاطلِ. تَد ای ویِ در آى لیزار    جْت ّز گزٍُ اس افزاد، تز طثیك هزحلی

  اجزا ؽذ.داؽتٌذ ٍ تز اعاط ًیاسّای آهَسؽی ّز گزٍُ 
در اطتیار دٍتارُ  ّا ًاهِ پزعؼ هذاطلِ آهَسؽی،س پایاى یافتي ا ذتؼهاُ  6ٍ  3

افشار آهیاری   ّا در ًزم ٍ تىویل گزدیذ. دادُ گزفت لزار هذاطلِ ٍ ؽاّذافزاد گزٍُ 
SPSS  ِ16ًغخ (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL ِهَرد تجشی )

 .ٍ تحلیل لزار گزفت
 

 َا یافتٍ

داری تیي عي، جٌظ، عرح تحصیالت، عاتمِ وار ٍ هصیزف   تفاٍت آهاری هؼٌی
(. P > 05/0عیگار ؽزوت وٌٌذگاى در دٍ گزٍُ هذاطلِ ٍ ؽاّذ ٍجیَد ًذاؽیت )  

تیي هزاحل تغییز فؼاژیت جغیوی در دٍ گیزٍُ هذاطلیِ ٍ ؽیاّذ لثیل اس هذاطلیِ       
هاُ تؼذ اس هذاطلِ آهَسؽیی   3داری ٍجَد ًذاؽت، اها  آهَسؽی تفاٍت آهاری هؼٌی

داری در  (؛ تیِ طیَری ویِ پیؾیزفت هؼٌیی     P > 05/0دار تیَد )  ي تفاٍت هؼٌیای
 (. ّوچٌییي،  1هزاحل تغییز فؼاژیت جغوی در گزٍُ هذاطلِ هؾاّذُ ؽیذ )جیذٍل   

هاُ پظ اس هذاطلِ آهَسؽی، هیشاى فؼاژییت جغیوی در گیزٍُ هذاطلیِ ٍ ؽیاّذ       6
 (.P < 05/0داری ًذاؽت ) اطتالف هؼٌی

 2ٍ هَاًیغ درن ؽیذُ ٍ طَدواراهیذی در جیذٍل      همایغِ تیي ًوزات هٌافغ
هاُ پظ اس هذاطلِ آهَسؽی اطتالف ًویزات هٌیافغ درن    3ًؾاى دادُ ؽذُ اعت. 

دار  ؽذُ ٍ طَدواراهذی ًغثت تِ فؼاژیت جغوی در گزٍُ هذاطلیِ ٍ ؽیاّذ هؼٌیی   
هاُ پظ اس هذاطلِ فمط اطتالف ًوزات طَدواراهیذی در دٍ   6تَد؛ در صَرتی وِ 

 دار تَد. گزٍُ هؼٌی
تغییزات هٌافغ ٍ هَاًیغ درن ؽیذُ ٍ طَدواراهیذی را در عیِ      4ٍ  3جذاٍل 
هاُ تؼذ اس هذاطلِ آهَسؽی در گزٍُ هذاطلِ ٍ ؽیاّذ ًؾیاى    6هاُ ٍ  3هزحلِ لثل، 

دار هٌافغ درن ؽذُ ٍ طَدواراهذی در گزٍُ  دّذ. ًتایج حاوی اس افشایؼ هؼٌی هی
 .  هذاطلِ اعت

 

 بحث
هراژؼِ حا ز، اثزتخؾی یه هذاطلِ هثتٌی تیز هیذل فزاًظیزی ویِ تیِ هٌظیَر       
افشایؼ فؼاژیت جغوی وارهٌذاى طزاحی ؽذُ تَد را هَرد تزرعی لزار داد ٍ ًتایج 

 هاُ تؼذ اس هذاطلِ آهَسؽی تَد.  3تیاى وٌٌذُ هؤثز تَدى آهَسػ تا 
 

 (χ²مقایسٍ مراحل تغییر رفتار فعالیت جسماوی در گريٌ مداخلٍ ي شاَد )آزمًن  .1جديل 

 ماٌ بعد از مداخلٍ 6 ماٌ بعد از مداخلٍ 3 قبل از مداخلٍ زمان مداخلٍ

 مراحل تغییر
 گريٌ شاَد گريٌ مداخلٍ

P 
 گريٌ شاَد گريٌ مداخلٍ

P 
 گريٌ شاَد گريٌ مداخلٍ

P درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

 80/2 5/87 7 2/5 0 20/2 5/87 7 2/5 0 88/2 2/02 8 02 8 پیش تفکر
 2/82 4 5/7 0 5/00 9 5/7 0 5/80 5 5 0 تفکر

 5/00 80 2/05 84 2/02 8 5/07 88 2/05 82 05 84 آمادگی
 2/82 4 5/87 7 5/80 5 2/02 80 2/85 6 82 4 عمل

 2/02 80 2/05 84 5/07 88 2/02 80 5/07 88 02 80 پایداری
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 (t-testخًدکارامدی در گريٌ مداخلٍ ي شاَد ) ي شدٌ درک مًاوع ي مقایسٍ مىافع .2جديل 

 َا گريٌ متغیر
 ماٌ بعد از مداخلٍ 6 ماٌ بعد از مداخلٍ 3 قبل از مداخلٍ

 P اوحراف معیار ±میاوگیه  P اوحراف معیار ±میاوگیه  P اوحراف معیار ±میاوگیه 

 82/2 7/820 ± 9/9 24/2 5/820 ± 5/82 92/2 4/97 ± 60/85 مداخله شدهمنافع درک 
  4/98 ± 8/80  5/98 ± 7/80 8/97 ± 0/84 شاهد

 87/2 9/07 ± 8/4 78/2 0/08 ± 6/6 42/2 9/09 ± 7/6 مداخله موانع درک شده
  8/08 ± 5/7  6/08 ± 8/8 5/08 ± 8/7 شاهد

 20/2 7/07 ± 6/6 28/2 9/06 ± 9/5 60/2 0/00 ± 9/6 مداخله خودکارامدی
  5/04 ± 7/5  5/00 ± 0/6 2/04 ± 2/8 شاهد

 
(، هزداًیی  13(، ّاؽیوی ٍ ّوىیاراى )  1در هراژؼات هؼیٌی ٍ ّوىیاراى ) 

ٍ  Dallow  ٍAnderson (8 ،)Fahrenwald(، 14حوَژیییِ ٍ ّوىیییاراى )

Walker (9 ،)Si ( 15ٍ ّوىییاراى ،)Woods ( 16ٍ ّوىییاراى ،)Skaal  ٍ

Pengpid (17 ٍ )Kirk ( ًیش فؼاژیت جغوی تؼیذ اس هذاطلیِ   18ٍ ّوىاراى )

آهَسؽی هثتٌی تز اژگَی فزاًظزی افشایؼ یافت. تا اییي ٍجیَد ًتیایج تؼ یی     

هراژؼات ًیش حاوی اس هؤثز ًثَدى اژگَی فزاًظزی تز افشایؼ فؼاژییت جغیوی   

 یتییاى وزدًیذ ویِ ارتمیا     ؾگز طی هراژؼاتی وِ اًجیام دادًیذ،  اعت. دٍ پضٍّ

، تاؽیذ  ثز ًویؤاس طزیك هذاطالت هثتٌی تز هزاحل تغییز رفتار ه جغویفؼاژیت 

وِ  ایي تا ٍجَدوِ اژگَی هزاحل تغییز رفتار  پضٍّؾگزاى دیگز تیاى وزدًذاها 

 جغیوی جْت تغییز رفتار فؼاژییت   تَاًذ هیٍژی  ،هؾىالت جذی ٍ ٍالؼی دارد

ویِ   ًؾیاى دادًیذ  ٍ ّوىاراى  Hutchison(. در ایي طصَؿ 19) ثز تاؽذؤه

جغیوی  تزیي هذل تزای تغییز رفتار فؼاژیت  هوىي اعت هذل فزاًظزی هٌاعة

هاُ تؼذ اس هذاطلیِ   6ٍ  3در همایغِ هزاحل تغییز رفتاری افزاد در  (.20) ًثاؽذ

زگؾیت داؽیتٌذ. هراژؼیِ    آهَسؽی، تؼذادی اس افزاد در هزاحل تغییز رفتار طَد ت

Prochaska      ّوىاراى ًیش ًؾاى داد، در ّز هزحلیِ اس تغیییز رفتیار اهىیاى ٍ

 (. 21تاسگؾت هجذد ٍجَد دارد )

 ًتایج ایي هراژؼِ ًؾاى داد در گیزٍُ هذاطلیِ ًویزات هٌیافغ درن ؽیذُ،      

داری افیشایؼ یافیت ویِ تیا ًتیایج       هاُ تؼذ اس هذاطلِ آهَسؽی تِ طَر هؼٌی 3

هاُ تؼذ اس هذاطلِ آهَسؽیی   6(. 1، 13، 14هراژؼات ّوخَاًی داؽت )تؼ ی اس 

ًوزات هٌافغ درن ؽذُ اًذوی واّؼ یافت. ایي هَ َع اّویت هذاٍم تیَدى  

 رعاًذ. آهَسػ را هی

داری پیذا ًىزد. تؼ ی عؤاالت  در ایي هراژؼِ هَاًغ درن ؽذُ واّؼ هؼٌی
ْ    هَاًغ درن ؽذُ هزتَط تِ هىیاى  یالت ٍرسؽیی تیَد ویِ    ّیا ٍ اهىاًیات ٍ تغی

آهَسػ افزاد تأثیز چٌذاًی تز ایي هَارد ًذارد. افزادی وِ در هزحلِ آهادگی تَدًذ، 
وزدًذ، در جلغات آهَسؽی تیؾتزیي هَاًغ درن ؽیذُ را   ٍژی الذام تِ ٍرسػ ًوی

ّای ٍرسؽی ٍ َّای گزم تیاى وزدًذ. در هراژؼِ  ، دٍر تَدى اس هىاىًذاؽتي ٍلت
  ووثیَد ٍلیت   جغیوی تزیي هاًغ فؼاژییت   ًظز واروٌاى هْن ستَولی ٍ ّوىاراى ا

 (.22تَد )

 
 (Bonferroniَای تکرار شًودٌ مىافع ي مًاوع درک شدٌ ي خًدکارامدی در گريٌ مداخلٍ )آزمًن  گیری وتایج آزمًن اودازٌ .3جديل 

 F P میاوگیه مربعات درجٍ آزادی مجمًع مربعات مىبع تغییرات متغیر
 228/2 02/6 0/559 4/8 0/805 زمان مداخله منافع درک شده

 0/89 8/50 7/4744 خطا
 822/2 08/0 2/47 2/0 2/94 زمان مداخله موانع درک شده

 5/02 2/78 6/8620 خطا
 228/2 22/88 7/008 2/0 5/457 زمان مداخله خودکارامدی

 78/02 2/78 8/8608 خطا

 
 (Bonferroniَای تکرار شًودٌ مىافع ي مًاوع درک شدٌ ي خًدکارامدی در گريٌ شاَد )آزمًن  گیری وتایج آزمًن اودازٌ .4جديل 

 F P میاوگیه مربعات درجٍ آزادی مجمًع مربعات مىبع تغییرات متغیر

 77/2 80/2 8/8 0/8 7/82 زمان مداخله منافع درک شده

 8/69 4/40 0/0960 خطا

 97/2 28/2 7/2 8/8 2/754 زمان مداخله موانع درک شده

 6/09 0/48 5/8640 خطا

 58/2 29/2 7/8 4/8 5/0 زمان مداخله خودکارامدی

 2/84 2/74 4/8209 خطا
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 ٍ ّوکاراىفاطوِ سارع  

ار/ 1/ ؽوارُ 12هجِل تحمیمات ًظام عالهت/ عال  93  1395 ْت

در ایي هراژؼِ ًوزُ طَدواراهذی تؼذ اس هذاطلِ آهَسؽی در گزٍُ هذاطلِ تیِ  
(، 1) داری افشایؼ یافیت ویِ تیا ًتیایج هراژؼیات هؼیٌیی ٍ ّوىیاراى        طَر هؼٌی

ٍ  Dallow( ٍ 14(، هزداًییی حوَژییِ ٍ ّوىییاراى )  13ّاؽییوی ٍ ّوىییاراى ) 
Anderson (8     ّوخییَاًی دارد. ًىتییِ لاتییل تَجییِ در طصییَؿ تغییییزات )

ّیای دیگیز، اژگیَی     طَدواراهذی در گزٍُ هذاطلِ ایي تَد ویِ تیز طیالف عیاسُ    
هاُ تؼذ اس هذاطلِ  6گذر سهاى واّؼ پیذا وزد، ًوزُ طَدواراهذی  فزاًظزی وِ تا
هاُ تؼذ اس هذاطلِ ًِ تٌْا واّؼ پیذا ًىزد، تلىِ اًذوی افیشایؼ ًییش    3ًغثت تِ 
 هراژؼِ هظلَهی ٍ ّوىاراى تز رٍی واروٌاى ؽیْز ییشد، ًؾیاى    ّای داؽت. یافتِ

تزایي، در (. تٌیییا23دارد ) ٍرسػ اًجیییام در هْویییی ًمیییؼ داد طَدواراهیییذی
ّای آهَسؽی تایذ تَجِ طاصی جْیت تمَییت اییي عیاسُ اس اژگیَی       ریشی تزًاهِ

 .گیزد فزاًظزی صَرت
 

 گیری وتیجٍ
در  تَاًیذ  هیی  اژگیَی فزاًظیزی  ٌی تیز  تًتایج ایي هراژؼِ ًؾاى داد وِ هذاطلِ هث
 .هاُ تؼذ اس هذاطلِ آهَسؽی، هیؤثز تاؽیذ   3تغییز رفتار فؼاژیت جغوی وارهٌذاى تا 

اها تا گذؽت سهاى تغییزات ایجاد ؽذُ هوىي اعت واّؼ یاتذ. تٌاتزایي، اعتفادُ 
اس ایي اژگَ جْت ارتمای فؼاژیت جغوی، تایذ تِ طَر هیذاٍم تاؽیذ ٍ تیا رعییذى     

 .ولیِ افزاد تِ هزحلِ حف  ٍ ًگْذاری اداهِ یاتذ
 

 اویدتشکر ي قدر
را اس ولیِ افزادی ویِ  تذیي ٍعیلِ ًَیغٌذگاى پضٍّؼ حا ز هزاتة لذرداًی طَد 

 .دارًذ در اًجام ایي پضٍّؼ یاری رعاًذًذ، اتزاس هی

References  
1. Moeini B, Rahimi M, Hazaveie SM, Allahverdi Pour H, Moghim Beigi A, Mohammadfam I. Effect of education based on 

trans-theoretical model on promoting physical activity and increasing physical work capacity. J Mil Med 2010; 12(3): 123-30. 

[In Persian]. 

2. Sharifirad GHR, Mohebbi S, Matlabi M. The relationship of physical activity in middle age and cardiovascular problems in 

old age in retired people in Isfahan, 2006. Ofogh-e-Danesh 2007; 13(2): 57-63. [In Persian]. 

3. Aghamolaei T, Tavafian SS, Hassani L. Exercise self-efficacy, exercise perceived benefits and barriers among students in 

Hormozgan University of Medical Sciences. Iran J Epidemiol 2009; 4(3-4): 9-15. [In Persian]. 

4. Prochaska J, di Clemente C. Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. Journal 

of Consulting and Clinical Psychology 1983; 51(3): 390-5. 

5. Tavafian SS, Aghamolaei T, Zare S. Distribution of smokers by stages of change of smoking: a population based study from 

Bandar Abbas, Iran. Payesh Health Monit 2009; 7(3): 263-9. [In Persian]. 

6. Shojaezadeh D, Heidarnia AR, Ghofranipour F, Pakpour A, Safari M. Theories, models and methods of health education and 

health promotion. Tehran, Iran: Asaresobhan Publications; 2009. [In Persian]. 

7. de Bourdeaudhuij I, Philippaerts R, Crombez G, Matton L, Wijndaele K, Balduck AL, et al. Stages of change for physical 

activity in a community sample of adolescents. Health Educ Res 2005; 20(3): 357-66. 

8. Dallow CB, Anderson J. Using self-efficacy and a transtheoretical model to develop a physical activity intervention for obese 

women. Am J Health Promot 2003; 17(6): 373-81. 

9. Fahrenwald NL, Walker SN. Application of the transtheoretical model of behavior change to the physical activity behavior of 

WIC mothers. Public Health Nurs 2003; 20(4): 307-17. 

10. Plotnikoff RC, Blanchard C, Hotz SB, Rhodes R. Validation of the decisional balance scales in the exercise domain from the 

transtheoretical model: a longitudinal test. Measurement in Physical Education and Exercise Science 2001; 5(4): 191-206. 

11. Kim CJ, Kim BT, Chae SM. Application of the transtheoretical model: exercise behavior in Korean adults with metabolic 

syndrome. J Cardiovasc Nurs 2010; 25(4): 323-31. 

12. Aghamolaei T, Tavafian S, Zare SH. Stages of physical activity behavior change in the population over 15 years, residents of 

Bandar Abbas. Payesh Health Monit 2008; 7(3): 253-8. [In Persian]. 

13. Hashemi SZ, Rakhshani F, Navidian A, Mosavi SR. Effectiveness of educational program based on trans-theoretical model on 

rate of physical activity among household women in Zahedan, Iran. J Health Syst Res 2013; 9(2): 144-52. [In Persian]. 

14. Mardani Hamule M, Shahraky Vahed A, Moshtagh Eshgh Z. Assessment of the effect of educational program based on Trans 

Theoretical Model (TTM) on physical activity in patients with inflammatory bowel diseases. Sci J Hamdan Univ Med Sci 

2010; 17(1): 39-45. [In Persian]. 

15. Si Q, Yu K, Cardinal BJ, Lee H, Yan Z, Loprinzi PD, et al. Promoting exercise behavior among Chinese youth with hearing 

loss: a randomized controlled trial based on the transtheoretical model. Psychol Rep 2011; 109(3): 896-906. 

16. Woods C, Mutrie N, Scott M. Physical activity intervention: a transtheoretical model-based intervention designed to help 

sedentary young adults become active. Health Educ Res 2002; 17(4): 451-60. 

17. Skaal L, Pengpid S. The predictive validity and effects of using the transtheoretical model to increase the physical activity of 

healthcare workers in a public hospital in South Africa. Transl Behav Med 2012; 2(4): 384-91. 

18. Kirk AF, Higgins LA, Hughes AR, Fisher BM, Mutrie N, Hillis S, et al. A randomized, controlled trial to study the effect of 

exercise consultation on the promotion of physical activity in people with type 2 diabetes: a pilot study. Diabet Med 2001; 

18(11): 877-82. 

19. Brug J, Conner M, Harre N, Kremers S, McKellar S, Whitelaw S. The transtheoretical model and stages of change: a critique: 

observations by five commentators on the paper by Adams, J. and White, M. (2004) why don't stage-based activity promotion 

interventions work? Health Educ Res 2005; 20(2): 244-58. 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

www.mui.ac.ir 

ظزی بز ارتقای فؼالیت جسواًی   تأثیز آهَسش هبتٌی بز الگَی فزًا

ار/ 1/ ؽوارُ 12هجِل تحمیمات ًظام عالهت/ عال  94  1395 ْت

 

20. Hutchison AJ, Breckon JD, Johnston LH. Physical activity behavior change interventions based on the transtheoretical model: 

a systematic review. Health Educ Behav 2009; 36(5): 829-45. 

21. Prochaska JO, Jhonson S, Lee P. The transtheoretical model of behavior change. In: Shumaker SA, Ockene JK, Riekert KA, 

Editors. The handbook of health behavior change. 3rd ed. New York, NY: Springer Publishing; 2008. p. 59-68. 

22. Tavakoli R, Sanaeinasab H, Karimi AA, Noparast M. Physical activity and factors influencing it among the personnel of a 

military center in Iran. Journal of Research & Health 2013; 2(2): 172-80. 

23. Mazloomy S, Mohammadi M, Morovati Sharifabad MA, Falahzadeh H. A study of the decisional balance's role in exercise 

status among Yazd's staff on the basis process of change model. Zahedan J Res Med Sci 2009; 11(2): 57-66. [In Persian]. 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1- MSc Student, Department of Health Education, Health School, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran  

2- Professor, Social Determinants on Health Promotion Research Center AND Department of Health Education, School of Public Health, 
Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran 

3- Lecturer, Social determinants on Health Promotion Research Center AND Department of Biostatistics, School of Public Health, Hormozgan 

University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran 
4- Department of Health Psychology, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran 

5- MSc Student, Department of Environmental Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran 

Corresponding Author: Teamur Aghamolaei, Email: teaghamolaei@gmail.com 
 

 
 

www.mui.ac.ir 

Journal of Health System Research Received: 03.06.2014 
 

Vol. 12, No. 1, Spring 2016 Accepted: 10.01.2015 

ار/ 1/ ؽوارُ 12هجِل تحمیمات ًظام عالهت/ عال  95  1395 ْت

The Effect of Transtheoretical Model-Based Education on Promoting Physical Activity among 
Employees of Abumusa Island, Iran 

 
Fatemeh Zare

1
, Teamur Aghamolaei

2
, Amin Ghanbarnejad

3
, Kobra Hajializadeh

4
, Hamzeh Zarei

5
 
 

 

Abstract 
Background: Promoting physical activity is one of the most effective strategies for reducing the risk of some 

chronic and non-communicable diseases. One of the theoretical approaches to the promotion of physical activity is 

the transtheoretical model. The aim of this study was to determine the effect of transtheoretical model-based 

education on promoting physical activity among employees of Abu Musa Island, Iran. 

Methods: In this quasi-experimental study, employees were divided into intervention and control groups and 

assessed before, and 3 and 6 months after the educational intervention. Studied variables included demographic data, 

stages of change in physical activity, perceived benefits and barriers, and self-efficacy regarding physical activity. 

The transtheoretical model-based intervention included lectures, group discussions, poster, pamphlet, and video. 

Data were analyzed using SPSS software. 

Findings: Before the educational intervention, intervention and control groups were not significantly different in 

terms of physical activity. In the intervention group, physical activity increased significantly 3 months after the 

intervention (P < 0.05). However, no significant difference was observed between the two groups in terms of the 

amount of physical activity 6 months after the intervention (P > 0.05). 

Conclusion: This study showed that transtheoretical model based-intervention can be effective on promoting 

physical activity 3 months after the intervention, but these changes may decrease with further passage of time. 

Hence, the use of this model for improvement of physical activity should be continuous until all individuals reach the 

maintenance stage. 
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