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  ي، نگرش و رفتار رابطان بهداشتي بر آگاهيت بدنير آموزش در مورد فعاليتأث
  

  ***  بنفشه گلستان**حسن افتخار اردبيلي  *رفعت سيد امامي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رفعت  :نويسنده مسؤول 
ــامي ــش ؛ســيد ام ده كدان

 پرســـتاري اليگـــودرز 
ي كدانشگاه علـوم پزشـ    

  لرستان
e-mail: 
raemami@yahoo.
com 

 چكيده
در سراسـر دوره زنـدگي       افي و منظم از عوامل اصلي حفظ و ارتقاي سالمت         كفعاليت بدني   : زمينه و هدف  

 در جهـان بـه   هـا  مـرگ 9/1 لـي سـاليانه  كبه طور  . ل سالمت عمومي جهاني است    ك مش كي ي كتحر بي. است
 مورد فعاليت بـدني بـر     هدف از اين مطالعه تعيين تأثير مداخلة آموزش در        . شود  ي نسبت داده مي   كتحر بي

  .آگاهي، نگرش و رفتار رابطان بهداشتي بوده است
ز بهداشتي درماني منطقه كاين مطالعه در مرا. باشد تجربي مينيمه مي از نوع كاين پژوهش  :روش بررسي

 زن رابـط    80. گيري به روش سرشماري صورت گرفـت       نمونه.  انجام يافته است   1387 تهران در سال     14
 تهران به طور تصادفي در دو گـروه شـاهد و مداخلـه قـرار گرفتنـد                  14منطقه  ) وطلب سالمت دا(بهداشت  

رد كـ ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه آگاهي، نگـرش و عمل ).  نفر39 نفر، گروه شاهد   41گروه مداخله   (
) نپـس آزمـو   ( هفتـه پـس از مداخلـه         4و  ) پـيش آزمـون   ( ه در ابتداي مطالعه   كدر مورد فعاليت بدني بود      

مداخله آموزش سالمت به صورت سه جلسه آموزشي بـا فواصـل      . ميل شد كنندگان ت ك تكتوسط همه شر  
آوري شـده بـا اسـتفاده از آمارهـاي           تجزيه و تحليل اطالعات جمـع     . اي به گروه آزمون ارايه شد       هفته كي

  . انجام يافتSPSSافزار  توصيفي و تحليلي در نرم
گروه شاهد و آزمون به لحـاظ متغيرهـاي آگـاهي، نگـرش و عملكـرد                در مرحله پيش آزمون دو      : ها  يافته

نداشتند، اما تغييرات امتيازات دو مرحلـه پـيش آزمـون و پـس آزمـون در مـورد       تفاوت آماري معناداري  
  .آگاهي و عملكرد تفاوت آماري معنادار بين دو گروه نشان داد

لي فعاليت بدني زنان كميزان  و افزايش آگاهيمداخله آموزشي انجام يافته در اين پژوهش بر : گيري نتيجه
  .شود بنابراين ارايه آموزش در اين زمينه به رابطان بهداشتي توصيه مي. رابط بهداشت مؤثر بوده است

  
  فعاليت بدني، رابطان بهداشتي، مداخله آموزش سالمت، آگاهي، نگرش، رفتار :هاي كليدي واژه

  1389 ماه دي: رش مقاله پذي-  1389 ماه تير:  دريافت مقاله-
  

  ∗مقدمه
ــفعال ــدني ــ از اولويت ب ــ تي ــالمت ياه  س

م از   و مـنظ   يافكـ  يت بدن يفعال. باشد مي يعموم
 سالمت در سراسر    ي حفظ و ارتقا   ي اصل عوامل
 مورد يت بدنيحداقل فعال ).1( است ي زندگ هدور

ــن ــرايـ ــا ياز بـ ــظ و ارتقـ ــالمتي حفـ  در ي سـ
 روز  5 و   قه با شدت متوسط   ي دق 30ساالن   بزرگ

 %60قل  ااما متأسـفانه حـد    ). 2(باشد   ميدر هفته   
                                                 

  ي لرستانكده پرستاري اليگودرز دانشگاه علوم پزشكمربي گروه آموزشي پرستاري بهداشت جامعه دانش *
  ني تهراكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك سالمت دانشيآموزش و ارتقاآموزشي استاد گروه  **

  ي تهرانكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكاپيدميولوژي و آمار زيستي دانشآموزشي استاديار گروه  ***

 ي سـالمت  ي الزم بـرا   يدنت ب يت جهان فعال  يجمع
  .)3( را ندارد
ل سالمت  ك مش كي يكتحر يا ب ي يكتحر مك
ش ي افزا يبرا ي و عامل خطر اصل    ي جهان يعموم

ر يـ غ خـون    يش قندخون، چربـ   يفشارخون، افزا 
مـزمن   يها يماريب و   يچاق/ ، اضافه وزن  يعيطب
 طان سـر  ،ي و عروق  ي قلب يها يماريمانند ب  دهعم
 در يكـ تحر يب زانيم واقع در. باشد مي ابتيد و

 در حـال توسـعه     و فتهايتوسعه   يشورهاك همه
  .باال است

 48-55 ،1389، 4و3 شماره ،16دوره )حيات(ي دانشگاه علوم پزشكي تهران مجله دانشكده پرستاري و ماماي
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  و همكاران رفعت سيد امامي                                           ...                                                   تأثير آموزش در مورد فعاليت بدني بر آگاهي، نگرش
 

 ٤٩

ران انجـام   يـ ه در ا  كـ  ييهـا  معدود پژوهش 
 در يكتحر يزان بي از باال بودن م  يكز حا ينيافته  

 ر و كـ تفم هج مطالعـ  يطبق نتـا  . باشد مي ما شورك
 يت شـهر  يـ ر جمع  د يكـ تحر مكـ زان  ي م ارانكهم

و در زنـان  % 6/81مردان  در   (%8/65زد  ياستان  
  ).4(آورده شده است بر) 4/54%

 يا  گذشـته مطالعـات مداخلـه       چند دهه  يط
 ي در مناطق مختلف جهان با هدف ارتقاياريبس
. اند  شده يابي اجرا و ارزش   ،ي، طراح يت بدن يفعال

ر د يت بـدن  يـ عال ف نـده يت فزا يـ رغـم اهم   ياما علـ  
 يد سازمان بهداشت جهانيك و تأيسالمت عموم

 ،شوركــ در ييهــا ن پــژوهشيتعــداد چنــ ،بــر آن
مطالعه   در ي مداخله آموزش  .ار محدود است  يبس
دار نگـرش   معنااران سبب بهبود    كو هم  يا هوهزا

. )5(  گـروه آزمـون شـد      يت بـدن  يرد فعال كو عمل 
 برنامـه جامعـه     كيـ  اثـر    ارانكـ پـور و هم    يآباد
 يت بـدن  يـ ش فعال يحور قلـب سـالم را در افـزا        م

ج آن  يه نتـا  كـ ردنـد   ك يزنان شهر بوشهر بررس   
 زنــان يت بــدنيــدار فعالمعنــاش ي از افــزايكحــا

و  Dingerج مطالعـه    ينتـا  .)6( گروه آزمون بود  
 زنان  يت بدن يش فعال ي از افزا  يكز حا ياران ن كهم

ــا  .)7( بـــود ــامـ و  Palmer يمداخلـــه آموزشـ
 و نگرش گروه    يد آگاه هبو فقط سبب ب   ارانكهم

ثر ؤمـ  ها  آن يت بدن ي بر رفتار فعال   آزمون شد و  
افتن يـ  يبـه هـر حـال تـالش بـرا          .)8( واقع نشد 

بـا   ياز طرف  .ثر ادامه دارد  ؤ م يمداخالت آموزش 
 ين بهداشــترابطــاتوجــه بــه نقــش ارزنــده    

 يدر انتقال اطالعات بهداشـت    ) داوطلبان سالمت (
ن يـي دف تع حاضـر بـا هـ     ا، پژوهش   ه  هبه خانواد 

ت يـ فعالمـورد   موزش سالمت در     آ ر مداخله يتأث
 ين بهداشت ، نگرش و رفتار رابطا    يآگاه  بر يبدن

الزم بـه   . پذيرفتـه اسـت    تهران انجـام     14منطقه  

 يدار  زنـان خانـه    ين بهداشت ه رابطا كر است   كذ
ــا مرا كــهــستند  ــه ب ــه صــورت داوطلبان ــه ب ز ك
ت در كشـر  دارند و با    يارك هم ي درمان يبهداشت

، ي درمـان  يز بهداشـت  كـ مرا ر د ي هفتگ يها السك
ه و  ي خـانوار همـسا    50 خـود را بـه       ياه  هآموخت

  ).9( نندك ميافراد تحت پوشش خود منتقل 
  

  يروش بررس
نيمـه   از نـوع     يمك پژوهش   كين مطالعه   يا
 ي تصادف اتي خصوص يه دارا كباشد   مي يتجرب

 ،يمداخله آموزشـ   ،ردن، گروه شاهد و آزمون    ك
در اين پـژوهش    .  است زمونآ آزمون و پس   شيپ

 مركز بهداشتي   6كليه رابطان بهداشتي فعال در      
 نفر  100 شهر تهران كه حدود      14درماني منطقه   

انتخــاب  بــا ســپس. بودنــد، وارد مطالعــه شــدند
ز بـه   كـ سـه مر   يبهداشـت  نرابطا ساده   يتصادف

گر بـه عنـوان     يز د كعنوان گروه شاهد و سه مر     
ژوهش از   اجـراي پـ    .گروه آزمون انتخاب شدند   

 به طول انجاميـد و      25/10/87 تا   27/7/87تاريخ  
  نفر39نفر گروه آزمون و   41(  نفر 80ت  يدر نها 

مطالعـه  در تمـام مراحـل      توانستند  ) گروه شاهد 
  .نندكشركت 
 ورود به مطالعه عبـارت بودنـد        يارهايمع

 6 از   يكـ ي يرابط بهداشت فعاليت به عنوان     -1از  
  تهـران  14ه   منطق ي شهر ي درمان يز بهداشت كمر

داشتن حضور فعـال     -2. در زمان انجام مطالعه   
 يز بهداشـت  كـ ن در مرا  ا رابطـ  يدر جلسات هفتگ  

د از  عبـارت بـو   ار خروج از مطالعه     يمع. يدرمان
 پژوهش مانند   ا چند مرحله  ي كيحضور در    عدم

  .آزمون ا پسي يموزش جلسات آ،آزمون شيپ
شـامل  وهش  ژن پـ  يـ  در ا  ي آموزش همداخل
 بـود   يا  هفتـه  كي با فواصل    ي آموزش سه جلسه 
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 ٥٠

 شـده و    كد در يـ  فوا ياه  هه با استنباط از ساز    ك
ز يـ و ن  يمـدل اعتقـاد بهداشـت       شـده  كموانع در 

 ماننـد خـود     يت رفتـار فـرد    يريمـد  يهـا  كينكت
 يطراحـ  تيـ  و تقو  يادآوريـ ، بـازخورد،    يشيپا

 سـاعت   كيـ اول بـه صـورت       جلـسه  .شده بـود  
ت يـ فعالمـورد    و پرسش و پاسخ در       يران سخن

ن يـ ان اي در پا.بود يت آن در سالمتي و اهم ينبد
 در  انريـ  فعـال فراگ   يريـ جلسه بـه منظـور درگ     

خواسته شـد   آنان   از   يريادگيند آموزش و    يراف
 در يت بـدن يـ انـات فعال ك ام-1: ندهي آ ه هفت يتا ط 
 يت بـدن  يـ  فعال -2. نـد نك يي خود را شناسا   محله

 خود را تحـت نظـر قـرار داده و         خود و خانوده    
ت يـ به موانـع فعال    -3. دننكمشخص  را  آن  طح  س
ر يـ  اخياه ه در دهيت بدنياهش فعال ك، علل   يبدن

 يدنت بـ  يـ ش فعال ين جهت افـزا   ك مم ياه  هويو ش 
  .نندكر كخود و خانواده خود ف

. بود يقه ا ي دق 90 يجلسه دوم بحث گروه   
فع ر و   يريگ ي پ ،يادآوري سوم به منظور     جلسه

ن جلــسه يــدر ا. برگــزار شــد يابهامــات احتمــال
ــ ني حــاوييبروشــورها ــورد  در يات اصــلك م

  .ع شديران توزين فراگي بيت بدنيلفعا
ن پـژوهش   ي اطالعات در ا   يورآ جمعابزار  
ن پرسـشنامه   يـ ا. بـود  خته محقق سا  پرسشنامه

زان يـ ن، م  س يرهايدرباره متغ عالوه بر پرسش    
بخــش  شــامل ســه ياركــالت و ســابقه يتحــص
ا يـ رد  كو عمل )  سؤال 7(، نگرش   )سؤال 7( يآگاه

ؤاالت بخــش ســپاســخ . بــود)  ســؤال8(رفتــار 
بـه هـر   و دانم  مير و نيخ ،يبل  به صورت  يآگاه

از و يــامتصــفر غلــط  از،يــ امت2ح يپاســخ صــح
ن يبدر مجموع . (رفتگ مياز تعلق ي امت1دانم  مين

نگـرش در   سـؤاالت بخـش      .)ازيـ  امت 14تا  صفر  
امالً كـ  ياهـ   هنـ ي بـا گز   ي پنج بخش  رتكي ل اسيمق

ــوافقم  ــ امت0(م ــوافقم ) ازي ــ امت1(م ــئن ) ازي مطم
ــن ــ امت2(ستم ي ــ امت3(مخــالفم ) ازي امالً كــو ) ازي

تـا  صفر  ن  يبدر مجموع   (. بود )ازي امت 4(مخالفم  
 مورد پـژوهش افراد   و نگرش    ي آگاه .)ازي امت 28

 توسـط   شـده  سبكـ ازات  يمجموع امت  بر اساس 
متر از  ك( فير سه سطح ضع   د،  فرد در هر بخش   

ثر ك حـدا  %50-75(سط  ، متو )ازيثر امت ك حدا 50%
 )ازيــثر امتكا حــد%75-100( و خــوب )ازيــامت

رد در واقع كسؤاالت بخش عمل  . دي گرد يبند طبقه
ت ي فعال يالملل ني ب وتاه پرسشنامه كترجمه نسخه   

ــدن ــود  (IPAQ) يب ــن پرســشنامه . )10(ب در اي
د، متوســط و ي شــديت بــدنيــفعالزان يــمــورد م

. دپرسـ  مـي  يتگذشته سـؤاال   در هفته  يرو ادهيپ
زان يم IPAQ  پرسشنامه يده ل نمره كطبق پروت 

ــفعال ــدني ــرد را يت ب ــه دو روش  ف ــيب ــوان  م ت
  :)11( استخراج و گزارش نمود

 ه فـرد در هفتـ     يت بـدن  ي فعال يلكزان  يم -1
  .MET-minutes/weekگذشته بر حسب واحد 

METــد ــ اســت ي واح ــراك ــيه ب ن ي تخم
. رود مـي ار  كـ  بـه    يت بـدن  يـ فعالانرژي مصرفي   

زان مـصرف   يـ باً معـادل م   ي تقر MET كيمقدار  
 همه.  فرد است  كي در حالت استراحت در      يانرژ
ــفعال ــ تي ــدنياه ــي را ي ب ــه   م ــوان ب  صــورتت

  در حالـت   يزان مصرف انرژ  ي از م  ييها مضرب
ن پرسـشنامه   يـ در ا . ردكـ  يبنـد  استراحت دسته 

وســط ت ميت بــدنيــ فعال،METs 3/3 يرو ادهيــپ
METs 4ــ و فعال ــدني ــديت ب  در METs 8د ي ش

 يلـ كزان  ي م ه محاسب يبرا. نظر گرفته شده است   
 يرو ادهيــد مقــدار پيــ هفتــه با دريت بــدنيــفعال

)MET × يت بـدن  يـ  با مقـدار فعال    )روز× قه  يدق 
ت يو مقدار فعال   )روز× قه  يدق × MET(متوسط  

 هدر هفت  )روز× قه  يدق × MET(د فرد   ي شد يبدن
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 ٥١

 يبه طـور مثـال بـرا      . ردكگذشته را با هم جمع      
گذشـته   روز در هفتـه      5ه مـدت    ه بـ  كـ  يشخص
ت يــقــه فعالي دق30، يرو ادهيــقــه پي دق30 يروز
د ي شـد  يت بـدن  يـ قـه فعال  ي دق 30 متوسط و    يبدن

ق يـ بـه طر   يت بـدن  ي فعال يلكزان  ي م ،داشته است 
  :شود مير محاسبه يز

=  گذشتههفعاليت بدني فرد در هفتميزان كلي 
MET2295=)5×30×4)+(5×30×3/3)+(5×30×8(  

- minut /week.  

در سـه    افـراد  يت بـدن  ي فعال يبند طبقه - 2
  .اديمتوسط و ز م،كسطح 

ه فرد حـداقل    ك ني ا يعني ادي ز يت بدن يفعال
ــه و در مجمــوع حــداقل    1500ســه روز در هفت

MET - باشـد   د داشـته  يشد يت بدن يفعال قهيدق 
شتر روزهـا هــر  يـ ا بيـ  هفـت روز  هكـ  نيـ ا ايـ و 
 يرو هاديپ متوسط، د،ي شد ياه  تي از فعال  يبيكتر

 - MET 3000ه در مجموع حـداقل      كانجام دهد   
 يعنـ ي  متوسط يت بدن يفعال .قه در هفته باشد   يدق
 يروز شتريـ ا بيـ ه فرد سـه روز در هفتـه        ك نيا

د داشته باشـد  ي شديت بدنيفعال قهي دق 20حداقل  
شتر در هفتـه حـداقل      يـ ا ب يـ ه پـنج روز     كـ  نيا ا ي

ــه فعالي دق30 يروز ــق ــدي ــط  ،ديت ش ــمتوس ا ي
 يعنـ يم  كـ  يت بـدن  يفعال . داشته باشد  يرو ادهيپ

 ياهـ   تيـ ا فعال يند  ك را گزارش ن   يتيچ فعال يفرد ه 
اد يـ  ز يت بدن ي فعال يارهاي گزارش شده مع   يبدن
  .نداشته باشدا متوسط را ي

 پرســشنامه از روش يــيروا نيــي تعيبــرا
تـدا  به ا كـ ب  ين ترت ي بد . محتوا استفاده شد   ييروا

استفاده از با  موجود و يبا مراجعه به منابع علم
. شـد ه  يـ ه ته يـ  اول هنظر استاد راهنما، پرسـشنام    

 يار چند تن از اعـضا     يسپس پرسشنامه در اخت   
ده بهداشـت دانـشگاه علـوم       ك دانـش  يت علمـ  أيه

با توجه بـه نظـرات       و    تهران قرار گرفت   يكپزش
ن يـ  اييايـ  پا .ه شـد  يـ  ته ييها پرسـشنامه نهـا     آن

 آزمــون مجــدد –پرســشنامه بــا روش آزمــون 
 يكـ يه با مراجعه بـه      كب  ين ترت ي بد .ده شد يسنج

ه همجوار  ك 15 منطقه   ي درمان يز بهداشت كاز مرا 
ا توسط  ه  ه پرسشنام ،باشد مي 14ه منطقه   يو شب 

ــر از راب12 ــا نف ــتط ــ آن مرين بهداش در دو ز ك
ب ي ضـر .ديـ ردل گيمكت هفته   2نوبت و به فاصله     

 و 629/0 و نگـرش     ي بخش آگاه  ي برا يهمبستگ
  . بود748/0رد ك بخش عمليبرا

يك هفته قبل و يك مـاه       (ا در دو مرحله     ه  هداد
س آزمون  ش آزمون و پ   يپ وهيبه ش ) بعد از مداخله  

  .دي گرديآور  جمع شاهد و آزمونياه هاز گرو
افـزار   ا از نـرم   ه  هافتيل  يه و تحل  ي تجز يبرا

SPSS v.11.5،  ي ماننـد فراوانـ  يفي آمـار توصـ 
 ار و آمـار   ين و انحراف مع   يانگي م ،يمطلق و نسب  

ــتنباط ــو ياس ــامل آزم ــ ن ش ــياه ــستقل ي ت  ،م
ــ ــ يت ــ ف،يزوج ــن،شري ــيو  م ــاكليوو  يتن سون ك

  .فاده شداست
ــدود ــژوهشتيمح ــه   ، پ ــاوت در تجرب تف

 يريادگيـ زان  يه بر م  كبود  افراد دو گروه     يارك
لـذا  گذاشـت    مـي ر  يهـا تـأث     آن يده  پاسخ و نحوه 

به عنوان عامل مؤثر در نظر       يارك سابقه   زانيم
  .تحليل قرار گرفتگرفته شد و مورد 

 ني در ا  يت مالحظات اخالق  يرعا منظوربه  
 سبكـ  نندگانك تكشر ت آگاهانه يرضا ،پژوهش

ه يـ لكماندن  مورد محرمانه   ها در    و به آن   ديگرد
پس از اتمـام    همچنين  نان داده شد    ياطمطالعات  ا

ه در كــ ي و گروهــ گــروه شــاهديپــژوهش بــرا
رده بودنـد  كـ ت ك پرسـشنامه شـر  ييايآزمون پا 

 يت بـدن  يـ فعالمـورد    در   ي آموزشـ  يا جلسهز  ين
  .ديبرگزار گرد
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 ٥٢

  اه هافتي
 بـا   ي نفر زن رابط بهداشت    80در اين پژوهش    

 سـال   61/9 اريـ  مع انحـراف  و 81/48 ين سن يانگيم
سـطح  ن درصـد  يشتريـ ب. مورد مطالعه قرار گرفتند  

و %) 3/46(پلم يــد /رســتانيهــا دب الت آنيتحــص
وان رابط  به عن  ياركزان سابقه   يصد م رن د يشتريب

در  .باشــد يمــ%) 3/61 ( ســال4ش از يبــبهداشــتي 
 ينمونـه دارا  ل  كـ  افـراد    %8/43مرحله پيش آزمون    

در سطح متوسـط    % 2/51 ف،ي در سطح ضع   يآگاه
 هـا  ن نگـرش آن   يهمچن .بودند خوبدر سطح   % 5و  

و %) 90(و خوب   %) 10(ب در سطح متوسط     يبه ترت 
در  2/11 و  5/52 ،3/36ب با   يبه ترت  زين شانردكعمل

  .دي گرديابياد ارزيمتوسط و ز م،كسطح 
ه كـ  از آن اسـت      يك مطالعـه حـا    ياهـ   هافتي

، )=381/0p(زنان مورد مطالعـه بـه لحـاظ سـن      
ــم ــصي ــاه  ،)=136/0p(الت يزان تح ــطح آگ  يس
)227/0p=(، ــرش و ســطح ) =00/1p( ســطح نگ

 و  بودهدر دو گروه همسان     ) =054/0p(رد  كعمل
دار معنـا  يار تفاوت آمـ   ياركفقط از نظر سابقه     

)017/0p=( وجـود   ن گـروه شـاهد و آزمـون       يب
  .)1جدول شماره (دارد 

هــاي ايــن مطالعــه بــين   بــر اســاس يافتــه
امتيازات آگاهي، نگرش و عملكرد گـروه شـاهد         
در مرحله پيش آزمون و پـس آزمـون اخـتالف           

در گـروه آزمـون     . آماري معناداري ديـده نـشد     
 اختالف  امتيازات آگاهي در قبل و بعد از مداخله       

ــشان داد  ــاداري ن ــسه ). >001/0p(معن امــا مقاي
امتيازات نگرش و عملكرد در مرحله قبل و بعـد          
از مداخلــه در گــروه آزمــون تفــاوت معنــاداري 

  ).2جدول شماره (نداشت 
همچنين مقايسه گروه شـاهد و آزمـون از         
نظر امتيـازات آگـاهي در مرحلـه پـيش آزمـون            

ــداد، در حــا  ــاداري نــشان ن لي كــه اخــتالف معن
 >001/0pدو گروه بعد از آمـوزش بـا         امتيازات  

  .اختالف معناداري داشت
ويتني بـراي     عالوه بر اين نتايج آزمون من     

امتيازات كسب شده نگرش در دو گروه آزمـون      
و شاهد در هر دو مرحلـه پـيش آزمـون و پـس       

آزمون ياد  . آزمون اختالف معناداري نشان نداد    
ر دو گـروه در     شده براي امتيازات عملكرد هم د     

ري امرحله پيش آزمون و پس آزمون تفاوت آم       
  .نشان ندادمعنادار 

تر تأثير مداخله بر      به منظور بررسي دقيق   
آگاهي، نگرش و عملكرد، اختالف نمـرات كـسب         
شــده در مرحلــه پــيش آزمــون و پــس آزمــون  
محاسـبه و اخــتالف ميــانگين و انحــراف معيــار  

ي شـد   ها در دو گروه آزمون و شاهد بررسـ          آن
  .)3جدول شماره (

 مداخله صـورت گرفتـه      3بر اساس جدول    
ــر  آگــاهي و عملكــرد  ــود بخــشيده، امــا ب را بهب

نگرش با توجه به امتيازات باال در مرحله پـيش          
  . نبوده است مؤثر،آزمون در هر دو گروه
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  و همكاران رفعت سيد امامي                                           ...                                                   تأثير آموزش در مورد فعاليت بدني بر آگاهي، نگرش
 

 ٥٣

  تهران 14 منطقه   ين بهداشت ارابطرد  كنگرش و عمل   ،ي و سطوح آگاه   يارك سابقه   ،التيزان تحص ي م يع فراوان يتوز -1جدول  
  1387در سال  ي قبل از مداخله آموزشدر دو گروه آزمون و شاهد

  مشخصات  گروه شاهد  گروه آزمون
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  جه آزمونينت

  3/33  13  6/14  6  ييابتدا
  5/20  8  4/24  10  ييراهنما

  6/43  17  8/48  20  پلميد/رستانيدب
  التيزان تحصيم

  6/2  1  2/12  5  يدانشگاه

136/0 p=  

  ياركسابقه   3/51  20  8/26  11   سال4تا0
  7/48  19  2/73  30   سال4شتر از يب

017/0 p=  

  8/53  21  2/34  14  فيضع
  يآگاه  6/43  17  5/58  24  متوسط
  6/2  1  3/7  3  خوب

227/0p= 

  0  0  0  0  فيضع
  نگرش  2/10  4  8/9  4  متوسط
  8/89  35  2/90  37  خوب

00/1p=  

  7/48  19  4/24  10  مك
  ردكعمل  5/38  15  9/65  27  متوسط

  8/12  5  7/9  4  اديز
054/0p= 

  
 تهـران نـسبت بـه       14معيار نمرات آگاهي، نگرش و عملكـرد رابطـان بهداشـتي منطقـه              مقايسه ميانگين و انحراف      -2جدول  

  1387فعاليت بدني در سال 
  گروه  شاهد  آزمون

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  متغيرهاي وابسته
  آگاهي  44/2  51/7  44/2  46/8  قبل از آموزش
  51/2  30/7  98/0  02/13  بعد از آموزش

 001/0p< 711/0=p  نتيجه آزمون

  نگرش  15/3  15/24  96/2  41/24  قبل از آموزش
  09/3  79/23  94/2  51/24  بعد از آموزش

 p 388/0=p=737/0  نتيجه آزمون

زان كلي عملكرد مي  1004  1169  883  1154  قبل از آموزش
  743  933  1000  1305  بعد از آموزش  فعاليت بدني در هفته

 p 151/0=p=122/0  نتيجه آزمون

  
مقايسه ميانگين و انحراف معيار تغييرات نمرات آگاهي، نگرش و عملكرد در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون           -3جدول  

  1387ران در سال  ته14رابطان بهداشتي منطقه 
 p-value  شاهد  آزمون  گروه

 >001/0p  -21/0±44/3  7/6±17/4  اختالف امتيازات آگاهي قبل و بعد

 p=467/0  -359/0±36/2  097/0±14/3  اختالف امتيازات نگرش قبل و بعد

 p=026/0  -73/37±53/772  512/1±503/0  اختالف امتيازات ميزان كلي فعاليت بدني در هفته قبل و بعد
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  يريگ جهيو نتبحث 
 %95 يه آگاه ك مطالعه نشان داد     ياه  هافتي
نـسبت بـه    رابط بهداشـت مـورد پـژوهش         زنان
. ف اسـت  يدر سطح متوسط و ضع     يت بدن يفعال
 رابطـان   يرود سـطح آگـاه      يه انتظار مـ   ك نيبا ا 

ر كـ متف اما تر از عموم جامعه باشد،  باال يبهداشت
زد را  يـ  يت شـهر  يـ  جمع %88 يآگاه ارانكو هم 
 ردنـد ك يابيـ ار خـوب ارز   ي سطح خوب و بس    در

 از  يتوانـد ناشـ    ين اخـتالف مـ    يـ  از ا  يبخش. )4(
  آنيبنـد   و طبقه ي سنجش آگاه  يتفاوت ابزارها 

ن يـ اما به هر حال ا    . باشد ييايا تفاوت جغراف  يو  
 يزشـ آموانگر ضرورت انجـام مـداخالت       يامر ب 

 در  ين بهداشـت  رابطـا  يارتقا دهنده سطح آگـاه    
  .باشد مي يت بدنيفعالمورد 
 از وجود تفاوت    يكن مطالعه حا  ي ا ياه  هافتي
 گـروه شـاهد و      يمرات آگاه ن ن ي ب يدار آمار معنا

ايـن بـدان     .بـود در مرحلـه پـس آزمـون         آزمون
 و اجرا شده    يطراح يمداخله آموزش معناست كه   

مـورد  افـراد    يش آگـاه  ي افـزا  ن پژوهش بـه   يدر ا 
  .منجر شده است يت بدنيفعالمورد پژوهش در 

در ه  كـ  دهـد  يمـ  ن مطالعـه نـشان    يـ  ا جينتا
ن ي بـ  يدار آمـار  معنـا تفاوت  مرحله پس آزمون    
 وجــود روه شــاهد و آزمــوننمــرات نگــرش گــ

 و اجـرا    ي طراح يمداخله آموزش در واقع   . ندارد
 بـر بهبـود نگـرش       يرين پژوهش تـأث   يشده در ا  

 يت بــدنيــنــسبت بــه فعال مــورد پــژوهشافــراد 
 %90 نگـرش ه  كـ ل  ين دل يد به ا  ي شا .نداشته است 

در مرحله پـيش    مورد پژوهش   رابطان بهداشتي   
جــاد بهبــود يو ا بــوده خــوب در ســطحآزمــون 

ن يـ ا. باشد مي يار دشوار كن سطح   ينگرش در ا  
 هكـ اران كـ  و هم  يا  پژوهش هـزاوه   جيافته با نتا  ي
 ان دختـر  يدانـشجو  دار در نگـرش   معنـا رات  ييتغ

 ي به دنبال مداخله آموزش    يت بدن ينسبت به فعال  
ردنـد، متفـاوت    كرا گزارش   ل بزنف    بر مد  يمبتن
 از اخـتالف    يتواند ناشـ   ين تفاوت م  يا .)5 (است

ابـزار سـنجش     و نـوع مداخلـه    ،در گروه هـدف   
  .نگرش باشد
م كــزان يــم ن پــژوهشيــ اياهــ هافتــيطبــق 

 اما  باشد مي %3/36 در زنان مورد مطالعه      يكتحر
 يكـ م تحركـ زان يـ مو همكـاران  ر  كمتف در مطالعه 

 بـرآورد شـده     %4/54زد  يـ  يت شـهر  يجمع زنان
ننـده در   ك تكرسد زنان شـر    يبه نظر م  . )4(است  

 يتـر ت به ي وضـع  يت بدن يمطالعه ما از لحاظ فعال    
هـا زنـان      آن تيـ ثركاه  كـ ل  ين دل يد به ا  يشا دارند،

ه عـالوه بـر     كـ  باشـند   مـي  يمنـد  مشتاق و عالقـه   
رابـط   ز به عنـوان   ي ن ياز لحاظ اجتماع   يدار خانه

  .دار فعال هستني بسيبهداشت
ــي ــمؤ مطالعــه ياهــ هافت د وجــود تفــاوت ي

ن گروه  يب) آزمون در مرحله پس  ( يدار آمار امعن
 يت بـدن  ي فعال يلكزان  يشاهد و آزمون از نظر م     

 يمداخلـه آموزشـ   در واقـع    . باشـد  مـي در هفته   
مورد افراد  ) رفتار(رد  ك بر بهبود عمل   يافتهانجام  

ج يافتـه بـا نتـا     ين  يـ ا. پژوهش مؤثر بـوده اسـت     
زنـان  در مـورد    و همكـاران     پـور  يادمطالعه آبـ  

ــهر  64-25 ــهر بوشـ ــاله شـ ــه ) 6( سـ و مطالعـ
Dinger    بـا   كم تحـر  كزنان  درباره  و همكاران

رد كـ بهبود عمل ه  ك )7( سال   72/41 يسن نيانگيم
 يت بـدن  يـ فعالمورد   در   يپس از مداخله آموزش   

ن دو  يـ در ا  . مشابه است  ،رده بودند كرا گزارش   
ت يـ  سنجش فعال  يما برا  مطالعه همانند پژوهش  

  .است استفاده شده IPAQ از ابزار يبدن
ه كــجــه گرفــت يتــوان نت مــيب يــتن تريبــد
ن يـ ده در ا   و اجـرا شـ     ي طراحـ  ي آموزش مداخله

 يلـ كزان  يش م يافزا  و يش آگاه يپژوهش بر افزا  
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  و همكاران رفعت سيد امامي                                           ...                                                   تأثير آموزش در مورد فعاليت بدني بر آگاهي، نگرش
 

 ٥٥

بهداشت مؤثر بـوده      در زنان رابط   يت بدن يفعال
ان يـ ه مرب كـ شـود    مـي شنهاد  يـ ن پ يبنـابرا . است
 بـه   يدرمان يز بهداشت ك در مرا  ين بهداشت رابطا

ن يــ اآنــان يت بــدنيــل ســطح فعايمنظــور ارتقــا
ــ. نــدريار گكــ را بــه ي آموزشــمداخلــه ن يهمچن
مـورد   در   يشـت ن بهدا ه رابطا كشود   ميه  يتوص
ــ اياجــرا ــهي ــراي آموزشــن مداخل ــراد و ي ب  اف

  .نندي تحت پوشش خود آموزش ببيخانوارها
 به  ي بعد يها شود در پژوهش   ميپيشنهاد  

، ين بهداشـت   رابطـا  يت بـدن  يـ فعال يور ارتقا منظ
مناسـب   يها و مدل ها    نظريه بر   ي مبتن يخالتدام

 . و اجرا گـردد    ي سالمت طراح  ارتقايآموزش و   
 يا  مداخلــهيهــا تـوان پــژوهش  مــين طــور يهمـ 

ــشابه ــرايم ــروهي را ب ــا  گ ــد  يه ــف مانن  مختل

 غيـره   ارمنـدان و  كان، جوانان، سـالمندان،     كودك
  .ردك ي را بررسها  آنياجرا و اثربخش

  
  ير و قدردانكتش
 يارشناســك نامــه انيــجــه پاين مقالــه نتيــا

 مصوب دانـشگاه    ،ارشد رشته آموزش بهداشت   
 بــه شــماره قــرارداد    تهــرانيكعلــوم پزشــ 

له يوس نيبد. باشد مي 23/7/87 مورخ   3932/240
ــرم پژوهــش  ــت محت ــوم ياز معاون ــشگاه عل  دان

هش ن پژو ي ا نهي هز هنندك نيه تأم كهران   ت يكپزش
ز كــ مراين بهداشــتا رابطــازن يبودنــد و همچنــ

ــت ــانيبهداش ــه ي درم ــا 14 منطق ــران و س ر ي ته
 ياريـ  ن پـژوهش مـا را     يه در انجام ا   ك يزانيزع

  .مينما ي مير و سپاسگزاركنمودند تش
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