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تاثیر مداخله مبتنی بر مصاحبه انگیزشی با بهره گیري از تئوري خود تعیین کنندگی بر ارتقا و پایداري فعالیت 
  ه به مراکز بهداشتی درمانی شهر تنکابنبدنی در زنان سنین باروري مراجعه کنند

  4، طاهره کمالی خواه3، سید سعید مظلومی محمودآباد2، ربیع اله فرمانبر*1 نوشین روحانی تنکابنی

  .استادیار، آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران .1
 .، ایراندانشیار، آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت .2
 .استاد، آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران .3
  .استادیار، آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی آرادان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .4

rouhani.phd@gmail.com  
کنندگی چارچوب مفیدي براي فهم   تئوري خود تعیین. هاي مزمن پیشگیري می نمایدفعالیت بدنی از بیماري :مقدمه و هدف
گیري  انگیزشی با بهره يي مبتنی بر مصاحبههدف این مطالعه تعیین تأثیر مداخله .نماید ي انگیزشی فراهم میماهیت مصاحبه

درمانی  - کننده به مراکز بهداشتی قاء و پایداري فعالیت بدنی در زنان سنین باروري مراجعهکنندگی بر ارت از تئوري خود تعیین
 .شهر تنکابن بود

پرسشنامه . نفر از زنان سنین باروري بوسیله نمونه گیري خوشه اي وارد کارآزمایی شاهددار تصادفی شدند 70 :روش کار
اعتبار و . تعیین کنندگی و پرسشنامه جهانی فعالیت بدنی بود شامل متغیر هاي آزمون هاي آمادگی جسمانی، تئوري خود

چهارجلسه مصاحبه انگیزشی ازطریق تئوري و ) نفر 35(گروه مداخله . روایی پرسشنامه با آزمون هاي رایج محاسبه شده بود
زش استاندارد در مورد یک جلسه آمو) نفر 35(گروه کنترل. یک جلسه آموزش استاندارد در مورد فعالیت بدنی را دریافت نمود

  .فعالیت بدنی را دریافت نمود

هاي آمادگی جسمانی شامل  آزمون ،ي فعالیت بدنی کلیچهار ماه بعد از مداخله، افزایش در میانگین نمره :یافته ها
ي ، کاهش در میانگین نمره آزمون چابکی و رفتارها)p<0/001(تنفسی - پذیري، استقامت عضالنی، استقامت قلبی انعطاف
گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش براي . در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل مشخص شد) p<0/01(نشسته 

نمره انگیزش درونی، تنظیم شناخته شده، درك از شایستگی و خودمختاري، انگیزه هاي لذت و سالمتی، جو مراقبت بهداشتی 
)p<0/01 ( عدم انگیزش و کاهش براي نمره تنظیم خارجی و)p<0/001 (با گذشت زمان گزارش نمود.  

  .مداخله مبتنی بر مصاحبه انگیزشی با بهره گیري از تئوري خود تعیین کنندگی بر ارتقا فعالیت بدنی موثر بود :نتیجه گیري
  فعالیت بدنی، مصاحبه انگیزشی، زنان :کلید واژه ها
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