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ABSTRACT

Background & objectives: Evidence suggests that there is a prevalence of sedentary lifestyle
in children and adolescents. To design and implement interventions for increasing physical
activity in adolescents, it is necessary to determine factors influencing physical activity in this
age group and prevent inactivity. Therefore, the present study aims to determine factors
influencing physical activity in Bushehrian school girls based on health promotion model.
Methods: In this cross-sectional study, 410 girl students in first secondary schools in Bushehr
were evaluated with cluster sampling. The questionnaire consisted of three parts:
Demographic, questions related to health promotion model (perceived benefits, perceived
barriers, self-efficacy, social support, and activity related affect) and International physical
activity questionnaire (IPAQ). For data analysis, descriptive test, Chi-square , ANOVA and
logit regression model were used.
Results: The students in terms of physical activity were divided into three categories, 40.2%
(n =165) of students were inactive, 40.5% (n=166) minimally active  and 19.3 (n=79) HEPA
active. physical activity status was not associated with personal factors such as age, body
mass index (BMI), job and education. While the prior physical activity had a significant
association with physical activity behavior (p<0.001). All health promotion model constructs
had a significant association with physical activity. The results indicated that physical activity
was predicted by perceived benefits (β=0.015, p=0.036), perceived family support (β=0.015,
p=0.014) and prior physical activity (β=1.008, p=0.000).
Conclusions: Family support is one of the most important factors for influencing physical
activity, therefore motivating family members for student support and training benefits of
physical activity in student especially in student without prior physical activity can be an
effective step to promote physical activity in this group of people.
Keywords: Physical Activity; Health Promotion Model; Student.
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مقدمه
هـاي  عنـوان یکـی از شـاخص   فعالیت بدنی مـنظم بـه  

ــع (  ــالمت جوام ــر   1س ــل خط ــدیل عوام ــث تع )، باع
هاي قلبی عروقی شده و باعث سـالمت روان  بیماري

شـود کـه   ). تخمین زده می2گردد (و عزت نفس می
درصـد از بـار   30فعالیت بدنی ناکافی مسئول حدود 

درصـد از سـرطان   21-35قلبی، میهاي ایسکبیماري
). طبـق  3درصد از دیابت باشد (27سینه و کولون و 

چکیده
شواهدي حاکی از شیوع کم تحرکی در کودکان و نوجوانان وجود دارد. جهت طراحی و اجراي مداخلـه  : زمینه و هدف

در راستاي افزایش فعالیت بدنی ضروري است تا فاکتورهاي موثر بر انجام فعالیت بدنی در هـر گـروه سـنی مشـخص     
آموزان دختـر شـهر بوشـهر بـر     ی دانشگذار بر انجام فعالیت بدنحاضر به منظور تعیین عوامل تاثیرگردد. لذا مطالعه 

اساس الگوي ارتقاء سالمت طراحی گردید.
410اي بـر روي  تحلیلی است که با استفاده از روش نمونه گیري چندمرحله-این مطالعه، پژوهشی توصیفی: روش کار

بخـش اطالعـات   مـورد اسـتفاده شـامل سـه     . پرسشـنامه شهر بوشهر انجـام شـد  اول متوسطه دورهدانش آموز دختر 
هاي الگوي ارتقاء سالمت (فواید و موانع درك شـده، خودکارآمـدي درك شـده،    دموگرافیک، سؤاالت مربوط به سازه

هـا  بود. در تحلیل داده) IPAQپرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (حمایت اجتماعی و احساس مرتبط با فعالیت بدنی) و 
اي استفاده گردید.و رگرسیون رتبهواریانسکاي، آنالیزمجذورهاي توصیفی، از آزمون

درصـد 2/40تقسـیم شـدند. بـر ایـن اسـاس      از نظر وضعیت فعالیـت بـدنی، دانـش آمـوزان بـه سـه دسـته       ها:یافته
درصـد  3/19نفـر) و  166درصـد داراي حـداقل فعالیـت (   5/40نفر)، 165آموزان از نظر فعالیت بدنی، غیرفعال (دانش

نفر) بودند. وضعیت فعالیت بدنی دانش آموزان با فاکتورهاي شخصی از جمله سن، شاخص تـوده  79(داراي فعالیت باال 
انجـام رفتـار   انجام فعالیت بدنی بـا در حالی که سابقه،داري نداشتیمعن)، شغل و تحصیالت والدین رابطهBMI(بدنی

ارتقاء سالمت رابطه معنی داري با فعالیت بدنی هاي الگوي ). کلیه سازهp>001/0داري داشت (فعالیت بدنی رابطه معنی
، p=036/0هاي منافع درك شده (درصد بود و سازه9/25ها در مدل رگرسیونی قدرت پیشگویی کنندگی سازه. داشتند

015/0=β ) 014/0)، حمایت خـانواده=p ،015/0=β  000/0فعالیـت باشـگاهی (  سـابقه ) و همچنـین داشـتن=p ،008/1=β (
رفتار فعالیت بدنی بودند.پیشگویی کننده

باشـد، لـذا توصـیه    از آنجا که حمایت خانواده مهمترین عامل موثر بر فعالیت بـدنی نوجوانـان دختـر مـی    گیري: نتیجه
شود با ایجاد انگیزش در خانواده ها براي حمایت نوجوانان و آموزش منافع فعالیت بدنی بویژه در افرادي که سابقه می

. ه شودگام موثري جهت ارتقاء فعالیت بدنی این گروه از افراد برداشت،فعالیت بدنی ندارند
ارتقاء سالمتالگويفعالیت بدنی، دانش آموزان، : يکلیدي هاواژه
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گزارش سازمان بهداشت جهانی فعالیت بدنی ناکافی 
باشــد. چهــارمین علــت مــرگ و میــر در جهــان مــی

بنابراین فعالیـت بـدنی مـنظم بـراي بهبـود سـالمت       
یماري و به طور غیرمستقیم جهت کاهش بار بمیعمو

).4شـود ( هاي پزشکی در جوامع توصـیه مـی  و هزینه
علیرغم فواید فعالیـت بـدنی بـراي سـالمت جوانـان،      
مطالعات متعدد، شیوع کم تحرکـی را در کودکـان و   

ــان  ــی نوجوان ــان م ــد (نش ــیوع  5ده ــین ش ). همچن
حـال  تحرکی دختران بـه ویـژه در کشـورهاي در   کم

شواهدي توسعه بیشتر از پسران گزارش شده است. 
نیز مبنی بر کاهش سطح فعالیت بدنی و شیوع چاقی 

). 5،6در کودکان و نوجوانان ایرانی ارائه شده است (
درصـد نوجوانـان   70شود که بـیش از  پیش بینی می

). همچنین 7شوند (چاق به بزرگساالن چاق تبدیل می
هایی مانند دیابت نوع دو، افزایش کلسـترول  وضعیت

شـد،  در بزرگسـاالن دیـده مـی   و فشارخون که قـبالً 
امروزه به دلیل افزایش شـیوع چـاقی در کودکـان و    

). عـادات و الگـوي   8نوجوانان بیشتر رایج شده است (
فعالیت بدنی در کودکی و نوجوانی شکل گرفته و بـه  

). 9مانـد ( هاي بعدي عمر باقی میاحتمال زیاد تا سال
ام پس نوجوانی فرصتی براي مداخله و تشویق به انجـ 

باشـد.  رفتارهاي سالم و مثبت مانند فعالیت بدنی می
جهت طراحی و اجـراي مداخلـه در راسـتاي افـزایش     
فعالیت بدنی در نوجوانان، به تعیین فاکتورهاي موثر 
بر انجام فعالیت بدنی که باعث ارتقاء سـبک زنـدگی   

تحرکـی در ایـن گـروه سـنی     فعال و پیشگیري از بـی 
ــی ــودم ــاز ،ش ــتنی ــی از .اس ــویک ــامع و  الگ ــاي ج ه

دهنـده سـالمت کــه   کننـده رفتارهـاي ارتقا  پیشـگویی 
چارچوب نظري جهت کشف فاکتورها و عوامل موثر 

الگـوي  ،نمایـد بر رفتارهاي ارتقاء سالمت ایجـاد مـی  
). رفتـار  10باشـد ( ارتقاء سالمت پروفسور پندر مـی 

اي است کـه در انجـام آن   فعالیت بدنی رفتار پیچیده
) و از آنجایی 11د (نکنقش بازي میعوامل متعددي ن

ــرد     ــار رویک ــر رفت ــاد تغیی ــت ایج ــو جه ــن الگ ــه ای ک
اکولوژیکال داشته که فاکتورهـاي درون فـردي، بـین    

گیـرد، بـه   فردي، سازمانی و اجتماعی را در نظر مـی 
رسد در شناسایی عوامـل مـوثر در ایجـاد و    نظر می

حفظ این رفتار کمک کننده باشد. این الگو شامل سـه  
گروه از مفاهیم شامل تجربیات و خصوصیات فـردي،  

هاي اختصاصی رفتار و رفتارهـاي  احساسات و شناخت
تجربیات و خصوصیات باشد.میفوري محتمل الوقوع 

دو سازه رفتارهاي مرتبط قبلـی  در برگیرندهفردي
خصی بـوده و بـه صـورت مسـتقیم و     و فاکتورهاي ش

هـا، رفتـار را   مستقیم از طریق احساسات و شناختغیر
هـا  دهنـد. احساسـات و شـناخت   مـی تحت تاثیر قرار 

ي فواید درك شده، موانع درك شـده  هاشامل سازه
ده، احسـاس مـرتبط بـا    عمل، خودکارآمدي درك ش

ــار، تاثیر ــدهرفتــ ــاگذارنــ ــردي و هــ ــین فــ ي بــ
). 10باشد (میي موقعیتی هاگذارندهتاثیر

درآمد در دانشجویان کمهمکارانمطالعه ماگلیون و
داد کـه تعهـد بـراي انجـام     دانشگاه نیوجرسی نشـان  

پیشگویی کننده مستقیم فعالیـت بـدنی   ،فعالیت بدنی
ه حمایـت اجتمـاعی و خودکارآمـدي    بوده در حالی ک

طور غیرمستقیم انجام فعالیـت بـدنی را پیشـگویی    به
درصـد از تغییـرات   2/8کنند و رفتار مرتبط قبلی می

حالی که در ). در12دهد (بدنی را توضیح میفعالیت
دانشجوي سـال  222مطالعه محمدي زیدي بر روي 

دانشـــگاه قـــزوین مشـــخص شـــد کـــه ســـازهاول 
خودکارآمدي درك شده، منافع درك شده و موانـع  
درك شده اثر مستقیم بر انجام فعالیت بدنی داشـته  
ــده     ــگویی کنن ــده پیش ــالمت درك ش ــعیت س و وض

ــار فعالیــت بــدنی بــود (غیرمســتقیم انجــا ). 13م رفت
آموز دانش500همچنین در مطالعه محمدیان که بر 

ساله شهر کاشان انجـام شـد، خودکارآمـدي    15-17
رفتار فعالیت بـدنی داشـته و   بیشترین همبستگی را با 

خودکارآمدي و احساس مـرتبط بـا رفتـار اثـر     سازه
موانـع  کـه مستقیم بر فعالیت بـدنی داشـت در حـالی   

ــاثیر   درك  ــده ت ــاعی درك ش ــت اجتم ــده و حمای ش
).14(غیرمستقیم بر رفتار فعالیت بدنی داشتند
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با توجه به اهمیت فعالیت بدنی جهت حفـظ و بهبـود   
و شیوع باالي بی تحرکی به ویـژه در  میسالمت عمو

که با توجه به نتایج ارائه شده از دختران و از آنجایی
افـراد بـا   شـود کـه   مطالعات فوق چنین اسـتنباط مـی  

خصوصــیات جمعیــت شــناختی و شــرایط مختلــف بــه 
ي متفـاوتی از  هـا منظور ارتقاء فعالیت بدنی به سازه

باشـند، لـذا مطالعـه    میالگوي ارتقاء سالمت نیازمند 
گـذار بـر فعالیـت    حاضر به منظور تعیین عوامل تاثیر

آموزان اساس الگوي ارتقاء سالمت در دانشبدنی بر 
بوشـهر انجـام شـد تـا بـا      دختر مقطع متوسطه شهر

شناسایی این عوامل بتوان برنامـه آموزشـی مـوثري    
و میجهت ارتقاء فعالیت بدنی و نهایتـاً سـالمت جسـ   

ان طراحی گردد.آموزدانشروانی 

روش کار
. بر اساس بودتحلیلی -این مطالعه، پژوهشی توصیفی

مطالعات مشابه کـه عوامـل تعیـین کننـده بـر انجـام       
اند، ضریب تبیین برابر را بررسی نمودهفعالیت بدنی 

). طبـق  =25/0R2گـزارش گردیـده اسـت (   25/0با
فرمول حداقل حجم نمونـه بـراي مـدل رگرسـیونی     

چندگانه 
2{p(2 (2R )}/  که در آن (بطوري

20.2R 12وp=ــی ــداد  م ــد) تع ــر 372باش نف
برآورد گردید که به جهت در نظر گرفتن اثر طرح، 

نفر به عنوان حجم نمونه در نظـر گرفتـه   410تعداد 
ــه،     ــرکت در مطالع ــراي ش ــاي ورود ب ــد. معیاره ش
نداشتن نقص عضو یا بیماري خاص ممانعت کننده از 

آمـوزان  انجام فعالیت بدنی و داشتن رضـایت دانـش  
.دبه سواالت بوگویی جهت پاسخ

انجام گردیـد، بـه   ايگیري بصورت چندمرحلهنمونه
اول متوسطه مدرسه دوره13ن صورت که از بین ای

مدرسـه (تقریبـاً   7یتصـادف صـورت شهر بوشهر بـه 
یــع جغرافیــایی از مــدارس) جهــت رعایــت توزمــینی

معرفــی نامــه از طــرف معاونــت انتخــاب و بــا ارائــه
پژوهشی، به مدارس منتخب مراجعه و پس از کسب 

مـــدیر مــدارس بـــا توجــه بـــه نســـبت   اجــازه از  

آموزان هر مدرسه به تعداد نمونه کل، تعـداد  دانش
ي متناسب براي هر مدرسـه مشـخص شـد.    هانمونه

1221مدرسـه انتخـابی،   7الزم به ذکر است کـه در  
تحصیل بودند. سپس بر حسب آموز مشغول به دانش

تعداد نمونه تعیین شده براي هر مدرسه، از هر پایـه  
هـا انتخـاب   یک یا دو کالس به تصادف از بـین کـالس  

آموز انتخاب شدند که تعداد دانش454شد. در ابتدا 
آموزان در کـالس حضـور نداشـتند،    نفر از دانش25
آموزان به دلیل منـع پزشـکی جهـت    نفر از دانش17
2ام فعالیت بدنی در پژوهش شـرکت نکردنـد و   انج

نفر از آنان نیز تمایل به تکمیل پرسشـنامه نداشـتند،   
آمــوز انجــام دانــش410در نهایــت تحلیــل بــر روي

درصـد  3/90دهی به پرسشنامه گرفت (میزان پاسخ
ابزار جمع آوري اطالعات در این مطالعه شـامل  بود).

ــود.  ــه بخـــش بـ ــات سـ ــامل اطالعـ بخـــش اول شـ
رفتار مرتبط قبلی سوال که12شناختی فرد با عیتجم

اي و شـرکت در  فعالیـت بـدنی حرفـه   (شامل سابقه
هاي ورزشی و مدت زمان تماشاي تلویزیون و کالس
اي) و فاکتورهاي شخصی (شامل سن، ي رایانههابازي

شاخص توده بدنی، پایه تحصـیلی، تحصـیالت و شـغل    
اد، بخش دوم دپدر و مادر) را مورد سنجش قرار می

هـاي الگـوي ارتقـاء سـالمت     سؤاالت مربوط به سازه
شامل فواید و موانع درك شده، خودکارآمدي درك 
شده، حمایت اجتماعی و احسـاس مـرتبط بـا فعالیـت     
بــدنی بــوده و بخــش ســوم پرسشــنامه بــین المللــی 

کـه پروفسـور   بود. از آنجاییIPAQ(1فعالیت بدنی (
فـوق را مهمتـرین   هـاي پندر در مطالعات خود سازه

هاي تعیین کننده رفتار معرفـی نمـوده در ایـن    سازه
هـا بسـنده شـده اسـت     مطالعه به سنجش این سـازه 

سوال و موانـع  28فواید فعالیت بدنی به وسیله ).10(
سوال بـا مقیـاس   14درك شده فعالیت بدنی توسط 

سطحی (کـامالً مـوافقم، مـوافقم، مخـالفم و     4لیکرت 
ررسی شـد. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ     کامالً مخالفم) ب

1 International Physical Activity Questionnaire
(IPAQ)
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و موانـع درك شـده   89/0مقیاس فواید درك شده 
). جهت سـنجش خودکارآمـدي   16بوده است (77/0

18درك شده از پرسشنامه نـوروزي و همکـاران بـا    
) استفاده شد. پایایی 100-0سوال و مقیاس درصدي (

92/0فــاي کرونبــاخ، ابــزار بــا اســتفاده از ضــریب آل
احساسات مرتبط با انجـام فعالیـت   ).17(برآورد شد

سطحی از کـامالً  4سوال که مقیاس لیکرت 6بدنی با 
).18سـنجیده شـد (  ،موافقم تا کامالً مخـالفم داشـت  

حمایت اجتماعی فعالیت بدنی، در دو بخـش حمایـت   
سـوال) بـا   15سوال) و حمایـت خـانواده (  5دوستان (

ده سطحی از هیچگاه تا همیشه سنجی5مقیاس لیکرت 
و در مـورد  89/0شد. پایایی بخش حمایـت خـانواده   

). در 19بـرآورد شـده اسـت (   86/0حمایت دوستان 
بخش سوم پرسشنامه، جهت سـنجش میـزان انـرژي    

المللـی  وسط فعالیت بدنی از پرسشنامه بینمصرفی ت
فعالیت بدنی استفاده شد. این ابزار فعالیـت جسـمانی   

دهی مورد شروز گذشته را به شیوه خود گزار7در 
ل، هـاي غیرفعـا  سنجش قرار داده و افراد را به گروه

نمایـد  مـی بنـدي  حداقل فعالیت و بـیش فعـال طبقـه   
با توجه بـه اینکـه نسـخه فارسـی ابزارهـاي      ). 20،21(

مورد استفاده در این مطالعه در دسترس بوده و در 
د، قبـل از  بوات پیشین روایی آنها بررسی شدهمطالع

بررسـی  پایایی ابزارهـا تنها هاپرسشنامهتکمیل نهایی 
نفـر  30ها توسط گردید. براي این منظور پرسشنامه

ان دختــر مقطــع متوســطه تکمیــل و آمــوزدانــشاز 
). 2ضریب آلفاي کرونباخ آنها محاسبه شـد (جـدول   

جهت بررسی پایایی پرسشـنامه بـین المللـی فعالیـت     
ر نفـر پرسشـگ  2بدنی، این ابزار بطور مستقل توسط 

تکمیل و ضریب همبستگی بـین نمـرات حاصـل از دو    
دهنـده  ) محاسبه شـد کـه نشـان   =715/0rپرسشگر (

جهت رعایت اخالقیـات،  باشد.میپایایی مطلوب ابزار 
شرکت در مطالعه با کسب رضایت قبلی فرد بوده و 

گونـه اجبـاري بـراي شـرکت در مطالعـه وجـود       هیچ
در کلیـه  همچنین به افراد اطمینان داده شدنداشت. 

مراحل تحقیق نهایت رازداري در نگهـداري اطالعـات   
شخصی فرد پاسخگو رعایت خواهد شد.

ها پس از ورود پرسشنامهمیاطالعات مستخرج از تما
مورد SPSS-20به کامپیوتر توسط نرم افزار آماري 

ها عـالوه  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل داده
هـاي آمـاري   آزمـون هاي توصیفی از بر ارائه شاخص

نظیر کاي دو، براي بررسی ارتبـاط وضـعیت فعالیـت    
بدنی با متغیرهاي جمعیـت شـناختی کیفـی، از آنـالیز     
واریانس یک طرفـه جهـت مقایسـه میـانگین نمـرات      

ها و شـاخص تـوده بـدنی در سـطوح مختلـف      سازه
ان و از تحلیــل آمــوزدانــشوضــعیت فعالیــت بــدنی 

هاي مـوثر بـر   هرگرسیونی لجیت جهت پیشگویی ساز
میزان فعالیت بدنی مبتنی بـر الگـوي ارتقـاء سـالمت     

استفاده گردید.

هایافته
آمـوز دانـش 410در این مطالعه یـک نمونـه شـامل    

هفتم نظام آموزشی جدیـد و سـوم   دختر که در پایه
مـورد بررسـی   راهنمایی مشغول به تحصـیل بودنـد،  

سـال  15تا 12ان آموزدانشسنی قرار گرفتند. دامنه
سال بـود. میـانگین شـاخص    52/13±89/0با میانگین 

53/12با دامنـه 21±73/4ان آموزدانشتوده بدنی 
بــــود. وضــــعیت ســــایر متغیرهــــاي 17/39تــــا 

ارائه شده است.1شناختی در جدول جمعیت
ان بر حسب آموزدانشاز نظر وضعیت فعالیت بدنی، 

میزان انجام رفتار فعالیت بدنی مبتنی بـر پرسشـنامه   
IPAQتقسـیم شـدند. بـر ایـن اسـاس      ، به سه دسته

ان از نظر فعالیـت  آموزدانشنفر) 165درصد (2/40
درصـد داراي حـداقل فعالیـت    5/40بدنی غیرفعـال،  

ــا 166( ــر) و تنه ــاال  3/19نف ــت ب ــد داراي فعالی درص
ان آمـوز دانـش لیت بدنی نفر) بودند. وضعیت فعا79(

ــی  ــا ویژگ ــن    ب ــه س ــناختی از جمل ــت ش ــاي جمعی ه
)976/0=p ) شاخص توده بـدنی ،(BMI) (862/0=p ،(

)، تحصـیالت  p=936/0) و مـادر ( p=897/0شغل پدر (
) ، وضعیت خـواب  p=927/0) و مادر (p=862/0پدر (
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)783/0=p ) ــون ــاي تلویزی ــزان تماش ) p=302/0)، می
داري نداشت. در حالی کـه سـابقه رفتـار    معنیرابطه

انجـام رفتـار فعالیــت بـدنی رابطــه   مـرتبط قبلـی بــا  
).p>001/0داري داشت (معنی

توزیع فراونی متغیرهاي دموگرافیک. 1جدول
درصدتعدادهاي جمعیت شناختیویژگی

شغل پدر

بیکار و بازنشسته
کارمند
کارگر

آزاد
اسخپبدون 

435/10
1717/41
383/9

1479/35
117/2

ادرمشغل 
خانه دار

شاغل
3491/85
619/14

تحصیالت پدر

زیر دیپلم
دیپلم

فوق دیپلم
لیسانس 

فوق لیسانس و باالتر

1347/32
12731
472/11
554/13
487/11

تحصیالت مادر

زیر دیپلم
دیپلم

فوق دیپلم
لیسانس

لیسانس و باالترفوق 

1717/41
1322/32
368/8
4511
263/6

وضعیت خواب
ساعت8زیر 
ساعت10-8

ساعت10بیش از 

1347/32
2102/51
661/16

تماشاي تلویزیون 
در روز

ساعت1کمتر از 
ساعت3تا 2
ساعت5تا 4

ساعت5بیش از 

1016/24
19748
726/17
408/9

داشتن سابقه رفتار 
مرتبط قبلی

بلی
خیر

2418/58
1692/41

ي هـا ارتباط بین وضعیت فعالیت بدنی با سازهنظراز 
هـا از جملـه منـافع    الگوي ارتقاء سـالمت، کلیـه سـازه   

درك شده، موانع درك شده، خودکارآمدي، احساس 
بـا  مرتبط با رفتار، حمایت دوستان و حمایت خـانواده 

)، در p>001/0وضعیت فعالیت بدنی در ارتباط بـود ( 
هـا بـه   میانگین و انحراف معیار نمرات سـازه 2جدول 

ان نشان داده آموزدانشتفکیک وضعیت فعالیت بدنی 

براي سازه LSDشده است. بر اساس آزمون تعقیبی
منافع درك شده میـانگین نمـره در گـروه غیرفعـال     

و به همین ترتیب ) p=000/0(کمتر از دوگروه دیگر
میانگین نمره منافع در گروه حداقل فعالیت کمتـر از  

). در مورد سازه موانع p/=037گروه فعالیت باال بود (
در گروه درك شده، میانگین نمره موانع درك شده

) و بــه p=000/0(فعــال بیشــتر از دوگــروه دیگــرغیر
همین ترتیب میانگین نمره موانـع در گـروه حـداقل    

). p/=037از گــروه فعالیــت بــاال بــود (فعالیــت بــیش
میانگین نمره سازه خودکارآمدي در گروه غیرفعـال  

) و گـروه حـداقل   p=000/0کمتر از دو گروه دیگـر ( 
فعالیت میانگین نمـره کمتـري از گـروه فعالیـت بـاال      

). میانگین نمـره حمایـت اجتمـاعی    p=049/0داشتند (
ـ   اال درك شده از طرف دوستان در گروه با فعالیـت ب

) و میـانگین  p=000/0بیشتر از دو گروه دیگـر بـود (  
نمره حمایت دوستان در گروه حداقل فعالیـت بـیش   

). در مـورد سـازه   p=045/0از گروه غیرفعـال بـود (  
حمایت درك شده از طرف خانواده، با افزایش سطح 
فعالیــت میــانگین نمــره ســازه حمایــت خــانواده نیــز 

ــت (  ــته اس ــزایش داش ــانp>001/0اف ــره ). می گین نم
احساس مرتبط با رفتار در گروه غیرفعال کمتر از دو 

ــود ــر ب ــی گــروه حــداقل ،)p=000/0(گــروه دیگ ول
فعالیت و گروه با فعالیت باال از ایـن نظـر بـا یکـدیگر     

).p=327/0دار نداشتند (اختالف معنی
گـویی کننـده رفتـار فعالیـت     جهت تعیین عوامل پیش

بعالوه رفتار مرتبط هاآموزان، کلیه سازهبدنی دانش
قبلی (سابقه فعالیـت باشـگاهی) در مـدل رگرسـیون     

اي با تابع ربط لگ لگ مکمل وارد شدند. قـدرت  رتبه
هـاي  درصد بود و سازه9/25کنندگی مدل پیشگویی

)، حمایـــت خـــانواده p=036/0منـــافع درك شـــده (
)014/0=p) 000/0) و همچنین رفتار مرتبط قبلی=p (

رفتار فعالیـت بـدنی بودنـد. ضـریب     کننده پیشگویی
ــده    ــافع درك ش ــازه من ــراي س ــدل ب ــیونی م رگرس

)015/0=β  انی کـه  آمـوز دانـش ) بیانگر این است کـه
از میزان ،دشتناالتري از منافع فعالیت بدنی دادرك ب
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که با بطوري،فعالیت بدنی بیشتري برخوردار بودند
افزایش هر یک نمره در درك منـافع نسـبت شـانس    

ــزایش ــا  اف ــدنی آنه ــت ب ــزایش 5/1ســطح فعالی % اف
)، 015/1odds ratio=exp(β)= ،036/0=p(فـت یامی

) β=015/0ضریب سازه حمایـت اجتمـاعی خـانواده (   
انی کـه درك  آمـوز دانـش بیان کننده این اسـت کـه   

د از میـزان فعالیـت   شـتن باالتري از حمایت خانواده دا
که با افزایش بطوري،بدنی بیشتري برخوردار بودند

هـر یـک نمــره در درك حمایـت اجتمـاعی خــانواده،     
% 5/1نسبت شانس افزایش سطح فعالیت بـدنی آنهـا   

ــزایش  ــیاف ــت (م ، =015/1odds ratio=exp(β)یاف

014/0=pدار بــراي رفتــار )، همچنــین ضــریب معنــی
) نشان دهنده ایـن اسـت کـه    β=008/1مرتبط قبلی (

،اهی داشـتند انی که سـابقه فعالیـت باشـگ   آموزدانش
از ،نسبت به آنهـایی کـه فعالیـت باشـگاهی نداشـتند     

ــد،    ــدنی بیشــتري برخــوردار بودن ــت ب ــزان فعالی می
که نسبت شانس افزایش سطح فعالیت بـدنی  بطوري

ــا  ــر 74/2آنه ــیبراب ــم ،=740/2odds ratio(د ش
000/0=p( حاصـل از تحلیـل مـدل    نتایج 3. در جدول

لـگ مکمـل بـراي    اي با تابع ربط لـگ رگرسیونی رتبه
هـــاي وضـــعیت فعالیـــت بـــدنی کننـــدهپیشـــگویی

ان آورده شده است.آموزدانش
هاي مختلف فعالیت بدنیدر گروههامیانگین و انحراف معیار سازه.2جدول 

آلفاي کرونباخP valueمیانگین

منافع درك شده
97/88±77/12غیرفعال

03/9±26/93
46/9±39/96

000/083/0 حداقل فعالیت
بیش فعال

موانع درك شده
38/31±05/6غیرفعال

23/6±12/29
44/6±53/27

000/076/0 حداقل فعالیت
بیش فعال

خودکارآمدي درك شده
78/6±48/3غیرفعال

65/3±62/8
66/3±60/9

000/091/0 حداقل فعالیت
بیش فعال

حمایت دوستان
73/13±35/5غیرفعال

94/4±87/14
17/5±45/17

000/090/0 حداقل فعالیت
بیش فعال

حمایت خانواده
82/38±52/12غیرفعال

32/12±23/44
35/12±80/49

000/091/0 حداقل فعالیت
بیش فعال

احساس مرتبط با رفتار
19/19±28/4غیرفعال

71/2±76/20
14/3±23/21

000/070/0 حداقل فعالیت
بیش فعال

انآموزضرایب مدل رگرسیونی رتبه اي در پیشگویی کنندگی وضعیت فعالیت بدنی دانش.3جدول 
P valueنسبت شانسانحراف معیارβضریب هاعوامل و سازه

015/0007/0015/1036/0منافع درك شده
011/0985/0178/0- 015/0موانع درك شده

024/0019/0024/1203/0خودکارآمدي درك شده
017/0014/0017/1224/0حمایت دوستان
015/0006/0015/1014/0حمایت خانواده

023/0021/0023/1285/0احساس مرتبط با رفتار
008/1155/0740/2000/0رفتار مرتبط قبلی
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بحث
ــاء ســالمت جهــت  در مطالعــه حاضــر از الگــوي ارتق

لیـت  بررسی و شناسایی عوامـل مـوثر بـر رفتـار فعا    
آموزان دختر دوره اول متوسطه استفاده بدنی دانش

میـزان پـایین   دهنـده شد. نتـایج ایـن مطالعـه نشـان    
يهـا آموزان دختر بود که با یافتهفعالیت بدنی دانش

راهنمایی آموزان مقطع ) در دانش6(تیموريمطالعه
) در 13محمــدي زیــدي (در ســنندج و نیــز مطالعــه

وین همخـوانی  دانشـجویان علـوم پزشـکی قـز    مورد 
سـازمان جهـانی بهداشـت افـراد    بر توصـیه دارد. بنا

دقیقـه در هفتـه   60بایسـت  ساله حـداقل مـی  17-5
در حـالی  ،)22فعالیت متوسط تا شدید داشته باشند (

کننــدگان از % از شــرکت2/40اخیــر کــه در مطالعــه
دهنـده  بودند کـه نشـان  غیرفعاللحاظ فعالیت بدنی 

ي آموزشـی جهـت ارتقـاء    هاضرورت طراحی برنامه
باشد.میفعالیت بدنی در این گروه سنی 

هــاي الگــوي ارتقــاء اخیــر از میــان ســازهدر مطالعــه
خودکارآمـدي  سالمت، منـافع و موانـع درك شـده،    

درك شــده، حمایــت خــانواده و دوســتان و احســاس 
مرتبط با رفتار مـورد بررسـی قـرار گرفـت و کلیـه      

شده بـا رفتـار فعالیـت بـدنی رابطـه     هاي ذکر سازه
بر نتایج این مطالعه منـافع درك  دار داشتند. بنامعنی

کننـده فعالیـت بـدنی    شده به طور مستقیم پیشگویی
) بـوده  23،24عـات متعـدد (  بود که مشابه نتایج مطال

رسد در سنین نوجوانی و جـوانی بـا   به نظر میاست.
توان آنها را به رفتـار  تاکید بر منافع فعالیت بدنی می

فعالیت بدنی ترغیب نمود.
اخیر موانع درك شده بـا وجـود اینکـه بـا     در مطالعه

کننده ولی پیشگویی،انجام فعالیت بدنی در ارتباط بود
ود. در مطالعــه یــو و همکــاران در فعالیــت بــدنی نبــ

ــ  ــان ت ــع   نوجوان ــین موان ــه ب ــد ک ــخص ش ایوانی مش
،شده و فعالیت بدنی رابطـه قـوي وجـود دارد   درك

ــر    ــر بـ ــق اثـ ــده از طریـ ــع درك شـ ــالوه موانـ بعـ
خودکارآمدي درك شده بر فعالیت بدنی تاثیرگـذار  

آمـوزان  دانـش بـین  ). مطالعه محمـدیان در  24بود (

د کـه موانـع درك شـده بـه     شهر کاشان نیز نشان دا
طور مستقیم و غیرمستقیم بـا فعالیـت بـدنی رابطـه    

که در مطالعه اخیر نیز افراد بـا  ). از آنجایی14دارد (
فعالیت بدنی شدید درك کمتري از موانع نسبت بـه  

عـدم  ،و بـا فعالیـت متوسـط داشـتند    غیرفعـال افراد 
توان بـه همپوشـانی  میکنندگی این سازه را پیشگویی

گـذار در مـدل رگرسـیونی    هـاي تاثیر اثر دیگر سازه
هـا اثـرات قـویتر و    نسبت داد به عبارتی سـایر سـازه  

بیشتري بر فعالیت بدنی ایـن گـروه از نوجوانـان در    
لــذا موانــع بــه عنــوان عامــل ،مطالعــه اخیــر داشــتند

گذار بر انجام رفتار فعالیت بدنی این گروه سنی تاثیر
ــر    ــه اخی ــت. در مطالع ــوده اس ــراد نب ــال، اف غیرفع

تري را نسبت به افراد با فعالیـت  خودکارآمدي پایین
دهنـده  کردنـد کـه نشـان   متوسط و شدید درك می

ارتبــاط بــین خودکارآمــدي بــا انجــام فعالیــت بــدنی 
ولی در مدل رگرسیونی این سازه در کنـار  ،باشدمی

کنندگی نداشت کـه ایـن   هاي دیگر اثر پیشگوییسازه
ــا مط ــایر بـ باشـــد العـــات متعـــدد مـــییافتـــه مغـ

). در مطالعه مروري که مقـاالت سـال   13،22،24،26(
را جهت یـافتن عـواملی کـه بیشـترین     2005تا 1999

تحرکـی  تاثیر را بر انجام رفتـار فعالیـت بـدنی و بـی    
از خودکارآمــــدي،دارنــــد، بررســــی کــــرده  

ده شهاي اصلی رفتار فعالیت بدنی ذکر تاثیرگذارنده
ــت ( ــین در 2اســ ــدیان  ). همچنــ ــه محمــ مطالعــ

ت خودکارآمدي درك شده بیشترین تاثیر را بر فعالی
ــت (  ــته اس ــدف داش ــت ه ــدنی جمعی ــه )14ب . مطالع

ــر دانشــجویان کــم و همکــاران 1مــاگلیون درآمــد ب
ــه   ــانگر رابطـ ــز بیـ ــی نیـ ــوي  نیوجرسـ ــاري قـ آمـ

). ایـن  12باشـد ( خودکارآمدي با فعالیـت بـدنی مـی   
ها بر هـم و  توان به همپوشانی اثر سازهمیتناقض را 

یی از جملـه فوایـد درك شـده و    هاتاثیر بیشتر سازه
ان آمـوز دانـش به عبارتی .حمایت خانواده نسبت داد

در صورت داشتن حمایت از طـرف خـانواده خـود را    
دانند. در مطالعه توانمند براي انجام فعالیت بدنی می
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اخیر حمایت خانواده عالوه بر اینکه بـا انجـام فعالیـت    
کننده فعالیت بدنی نیـز  پیشگویی،اط داشتبدنی ارتب

بود کـه ایـن یافتـه توسـط مطالعـات متعـدد داخلـی        
ــارجی (6،14( ــی 12،23،24) و خ ــد م ــه  ) تائی ــود، ب ش

عبارتی ماهیت ارتباط اجتماعی بر رفتارهاي بهداشتی 
و حمایــت از جملــه فعالیــت بــدنی تاثیرگــذار اســت 

کننده رفتار فعالیت بـدنی  خانواده مهمترین پیشگویی
). در مطالعه ماگلیون مشخص شـد کـه   13باشد (می

دانشــجویان مقــیم در منــزل نســبت بــه دانشــجویان 
چرا که آنهـا  ،خوابگاهی فعالیت بدنی بیشتري داشتند

ارتباط متقابل بیشتري با خانواده خود داشته و حمایت 
کردنـد  میبیشتري را از طرف خانواده خود دریافت 

وجوانـان  انجام شده بر روي ني مطالعههایافته).12(
رغم تاکید بر خـانواده، تـاثیر   تایوانی نشان داد که علی

تر از حمایت خانواده بود که این حمایت دوستان قوي
هاي فرهنگـی  عامل ممکن است به دلیل وجود تفاوت

به این ترتیب که نوجوانان تایوانی بـراي انجـام   ،باشد
ــا دوســتان خــود فعالیــت بــدنی وقــت بی شــتري را ب

). با توجـه بـه تاکیـد بـر خـانواده در      24گذرانند (می
ایران و به دلیل وابستگی عاطفی و مالی نوجوانـان در  
این سنین به خانواده، تاثیر قوي حمایـت خـانواده بـر    
رفتار فعالیت بدنی دختران منطقی است. لذا طراحـی  

ي آموزشـی بـا تاکیـد بـر نقـش محـوري       هـا برنامه
ت بدنی افـراد  تواند در ارتقاء رفتار فعالیمیواده خان

گذار باشد. این گروه سنی تاثیر
در مطالعه اخیر افراد بیش فعال بـه مراتـب احسـاس    
مطلوبتري نسبت به فعالیت بـدنی نسـبت بـه افـراد     

دهنده تـاثیر احساسـات بـر    داشتند که نشانغیرفعال
مطالعـه  باشد و ایـن یافتـه بـا    انجام فعالیت بدنی می

) نیز همخوانی دارد. هرچنـد کـه ایـن    14محمدیان (
کننـده رفتـار فعالیـت    سازه به عنوان عامل پیشـگویی 

تواند اما بهبود احساس مرتبط با رفتار می،بدنی نبود
هاي به ارتقاء فعالیت بدنی کمک کند. بنابراین برنامه

اي باشـد کـه   آموزشی براي نوجوانان باید بـه گونـه  
دي به آنها دهد و مورد توجـه آنـان   احساس خوشاین

مـی قرار گیرد. البته این سـازه در مطالعـات بسـیار ک   
مورد توجه قرار گرفته اسـت و نیازمنـد بررسـی در    

ي بیشتري است.هاپژوهش
عــالوه بــر مفهــوم شــناخت و عواطــف خــاص رفتــار، 

تواند بر فعالیـت  میتجربیات و خصوصیات فردي نیز 
. این مفهـوم شـامل رفتـار مـرتبط     بگذاردبدنی تاثیر 

قبلی و فاکتورهاي شخصی (متغیرهـایی شـامل سـن،    
شاخص توده بدنی، تحصیالت پدر و مادر، شغل پـدر  

باشد که جهـت شناسـایی افـراد پرخطـر     میو مادر) 
یک از کننده باشند. در این مطالعه هیچتواند کمکمی

فاکتورهاي شخصی با رفتار فعالیت بـدنی در ارتبـاط   
اي با این وجود در یک مطالعـه مـروري رابطـه   ،ودنب

بین شاخص توده بـدنی و فعالیـت بـدنی نشـان داده     
). در مطالعه اخیـر رفتـار مـرتبط قبلـی     2شده است (

عالوه بر داشـتن ارتبـاط بـا فعالیـت بـدنی، قـویترین       
بود. ایـن یافتـه بـا    کننده رفتار فعالیت بدنی پیشگویی

بـر روي بزرگسـاالن   و همکـاران  1شـین نتایج مطالعه
). مطالعــاتی نشــان داده 23اي همخــوانی دارد (کــره

است که رفتار فعالیت بـدنی در کـودکی و نوجـوانی    
شکل گرفتـه و بـا گـذر عمـر و افـزایش سـن تغییـر        

بنـابراین بـا   ،)25شـود ( داري در آن ایجاد نمـی معنی
ــه    ــه تجرب ــه اینک ــه ب ــدنی از   توج ــت ب ــی فعالی قبل

ضـروري اسـت تـا    ،باشدم میهاي مهکنندهپیشگویی
رفتار فعالیت بـدنی در نوجوانـان شـکل گیـرد تـا در      

سنین بزرگسالی نیز تداوم یابد.
هـاي  ي این مطالعه اسـتفاده از سـازه  هااز محدودیت

محدودي از الگوي ارتقاء سالمت به دلیل حجم بـاالي  
ــواالت  ــنامهس ــواالت و   پرسش ــاد س ــداد زی ــود. تع ب

باعث خستگی بودنها ممکن گیر بودن پاسخ به آوقت
ــی حوصــلگی  ــشو ب ــه آمــوزدان ان در پاســخ دادن ب

ی در پر کـردن پرسشـنامه   سواالت شده و دقت کاف
لذا با حضور پرسشگر و بیـان اهـداف و   نشود،رعایت 

ایجاد حساسیت جهت تکمیل دقیق و کامل پرسشـنامه  

1 Shin
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ان سعی بر آموزدانشو همچنین با تقدیم هدایایی به 
ها شد. جهت تکمیل دقیق پرسشنامهایجاد انگیزه

نتیجه گیري
با توجه به میزان فعالیت بدنی ناکافی نوجوانان دختر 
ضرورت طراحی و اجراي مداخالت مبتنی بر الگوهاي 

شــود. حمایــت خــانواده از تغییــر رفتــار مطــرح مــی
مهمترین عوامل مـوثر بـر فعالیـت بـدنی نوجوانـان      

فعالیت بدنی و ایجاد باشد. با آموزش منافع دختر می
هـا بـراي حمایـت نوجوانـان در     انگیزش در خـانواده 

زمینه فعالیت بدنی بـویژه در نوجوانـانی کـه سـابقه     
تـوان گـام   مـی ،انـد هاي ورزشی نداشتهقبلی فعالیت

موثري جهت ارتقاء فعالیت بدنی این گـروه از افـراد   
برداشت. 

تشکر و قدردانی
هـاي پایـان نامـه کارشناسـی     این مطالعه حاصل یافتـه 

با سرکار خانم حمیده تمیمیبهداشتارشد آموزش 
بوده و با حمایت مـالی  7301/10/1392شماره ثبت 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام 
شد. بدین وسیله از همکاري صمیمانه اداره آمـوزش  

ــدارس دوره و  ــهر و مـ ــتان بوشـ اول پـــرورش اسـ
شــهر و همچنــین کلیــه عزیــزان و متوسـطه شــهر بو 

کنندگان محترم که با صبر و حوصله مـا را در  شرکت
تشـکر و قـدردانی   ،انجام این پژوهش یاري نمودنـد 

گردد.می
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