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چکیده

زمینــه و هــدف :فعالیــت جســمی منظــم بــه عنــوان یکــی از ابعــاد مهــم ســبک زندگــی ســالم بــه
شــمار مـیرود .هــدف ایــن مطالعــه تعییــن ارتبــاط منافــع ،موانــع و خــود کارآمــدی نســبت بــه ورزش بــا
مراحــل تغییــر فعالیــت جســمی در کارمنــدان جزیــره ابوموســی بــود.
مــواد و روشهــا :درايــن مطالعــه مقطعــي تعــداد  120نفــر از کارمنــدان شــاغل در ادارات جزیــره
ابوموســی در ســال  1392از طریـق نمونهگیــری خوشـهای انتخــاب شــدند .دادههــاي مربــوط بــه مراحــل
تغییــر فعالیــت جســمی ،خودكارآمــدي ،منافــع و موانــع درك شــده ازطریــق پرسشــنامه جمــع آوري شــد.
دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری  SPSS16مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد از نظــر مراحــل تغییــر رفتــار فعالیــت جســمانی  16/8درصــداز افــراد مــورد
بررســی ،درمرحلــه پيــش تفکــر 10 ،درصــد در مرحلــه تفکــر 31/1 ،درصــد در مرحلــه آمادگــي13/4 ،
نویسنده مسؤل:
آقامالیی ،استاد آموزش درصــد درمرحلــه عمــل و  28/7درصــد در مرحلــه حفــظ و نگهــداري بودنــد .بيــن نمــرات منافــع و موانــع
دکتر تیمور
بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل دركشــده بــا فعاليــت جســمانی منظــم ارتبــاط معنــي دارآمــاري وجــود داشــت(.)P>0/01
اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشگاه
نتیجهگیــری :بــه منظــور تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی و رســیدن بــه مرحلــه عمــل و نگهــداری
علوم پزشکی هرمزگان
بندرعباس -ایران
پیشــنهاد میشــود در مــورد منافــع حاصــل از ورزش و از بیــن بــردن موانــع آن برنامههــای آموزشــی
تلفن+987633338583 :
پست
الکترونیکی teaghamolaei@:مناســب طراحــی و اجــرا گــردد.
gmail.com
واژههای کلیدی :فعالیت جسمی ،منافع ،موانع ،خودکارآمدی ،الگوی فرانظریهای
دریافت مقاله 93/6/1 :اصالح نهایی 93/7/23:پذیرش مقاله93/8/4 :

مقدمه:
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یکــی از پیامدهــای زندگــی ماشــینی و پیشــرفت تکنولــوژی
در قــرن حاضــر فقــر حرکتــی و کاهــش فعالیــت فیزیکــی
مناســب در افــراد اســت ( .)1از طرفــی زندگــی بیتحــرک
باعــث افزایــش تمــام علتهــای اصلــی مــرگ و میــر
میشــود و خطــر بیماریهــای قلبــی عروقــی را دو برابــر
میکنــد ( .)2فعاليــت فيزيكــي منظــم بــه عنــوان يــك
رفتــار مهــم ارتقــاء دهنــده ســامت ،باعــث پيشــگيري و
يــا بــه تأخيرانداختــن انــواع بيماريهــاي مزمــن و مــرگ و
ميــر زودرس مــي شــود .شــواهد متعــددي وجــود دارد كــه
انجــام فعاليــت فيزيكــي منظــم منجــر بــه ارتقــاء ســامت
روان ،كاهــش عالئــم افســردگي و نگرانــي ،رضايتمنــدي از
زندگــي وارتقــاء كيفيــت زندگــي ميشــود ( .)3توصیــه
 WHOانجــام فعالیــت جســمانی حداقــل  30دقیقــه در
روز اســت کــه میتوانــد یکــی از مهمتریــن عوامــل در
پیشــگیری از بیماریهــای قلبــی عروقــی باشــد ( .)2نتایــج
بررســی  27مطالعــه کوهــورت نشــان داد کــه فعالیــت

فیزیکــی منظــم مــی توانــد از  35تــا  55درصــد احتمــال
ابتــا بــه ســکته قلبــی را کاهــش دهــد ،بــا ایــن حــال عــدم
تحــرک بیــش از ســایر علــل (ســیگار ،کلســترول و فشــار
خــون بــاال) در جمعیتهــا باعــث ایجــاد بیماریهــای
قلبــی عروقــی میشــود ( .)4علــی رغــم مزایــای فــراوان
فعالیتهــای جســمانی ،در بســیاری از کشــورها از جملــه
ایــران تعــداد زیــادی از مــردم فعالیــت جســمانی منظــم
ندارنــد (.)1
بــا عبــور دادن افــراد از مراحــل مختلــف فعالیــت
جســمی میتــوان فعالیــت بدنــی را درآنهــا افزایــش داد.
کاربردیتریــن مــدل در ایــن خصــوص الگــوی فرانظریـهای
اســت ( .)5الگــوي فــرا نظريـهاي بــه طــور وســيع چارچوبي
بــرای درک رفتــار وابســته بــه ســامت و هدایــت تالشهــا
در جهــت ارتقــای ســطح ســامت افــراد شــناخته شــده
اســت ( .)6ایــن الگــو در مــورد تغییــر رفتــار اســت و
اینطــور فــرض میکنــد کــه افــراد  5مرحلــه از تغییــر را
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ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی بــود کــه در بیــن
 119نفــر از کارمنــدان جزیــره ابوموســی در ســال 1392
انجــام شــد .روش نمونــه گیــری بــه صــورت خوشــهای
بــود و ادارات مختلــف شــهر(فرمانداری ،شــبکه بهداشــت
و درمــان ،آمــوزش و پــرورش ،شــیالت ،شــهرداری ،تامیــن
اجتماعی،عمــران ،بهزیســتی و مخابــرات) بــه عنــوان خوشــه
در نظــر گرفتــه شــدند .درون هــر اداره نمونههــا بــه طــور
تصادفــی انتخــاب شــدند .معیــار ورود بــه مطالعــه عــدم
داشــتن هرگونــه مشــکل جســمی جهــت انجــام فعالیــت
فیزیکــی بــود .شــرکتکنندگان در زمینــه چگونگــی انجــام
طــرح و محرمانــه بــودن اطالعــات توجیــه شــدند و تمامــی
آنهــا بــا تمایــل وارد مطالعــه شــدند.
ابــزار مــورد مطالعــه پرسشــنامههای خودایفــا بــود کــه
شــامل چهــار بخــش بود.بخــش اول مربــوط بــه اطالعــات
دموگرافیــک شــامل ســن ،جنــس ،وضعيــت تأهــل،
تحصیــات ،شــغل ،تعــداد فرزنــدان ،مصــرف دخانیــات،
ســابقه کار و اداره یــا ســازمان محــل کار بــود.
بخــش دوم ســواالت مربــوط بــه مراحــل تغییــر رفتــار
فعالیــت جســمی بــود کــه از پرسشــنامه Physical
 Activity Stagingاســتفاده شــد .بــر اســاس ایــن
پرسشــنامه افــراد در مراحــل مختلــف تغییــر فعالیــت
فيزيکــي کــه شــامل مرحلــه پيــش تفکــر ،تفکــر ،آمادگــي،
عمــل و حفــظ و نگهــداری اســت طبقهبنــدی میشــوند.
ایــن پرسشــنامه شــامل  4ســوال دو گزینــه ای (بلــی وخیر)
میباشــد و بــا توجــه بــه پاســخ ایــن بخــش ازســواالت افراد
مــورد مطالعــه در هــر یــک از مراحــل تغییــر رفتــار فعالیــت
جســمی طبقــه بنــدی میشــوند .روایــی و پایایــی ایــن
پرسشــنامه در مطالعــات پیشــین تاییــد شــده اســت(.)12
بخــش ســوم ســواالت مربــوط بــه فوایــد درک شــده و
موانــع درک شــده نســبت بــه ورزش و فعالیــت جســمی
بــود کــه از پرسشــنامه Exercise Benefits/Barriers
 Scaleاســتفاده شــد .ایــن پرسشــنامه شــامل  43ســوال
چهارگزینــهای براســاس طیــف لیکــرت (از کامــا موافــق
تــا کامــا مخالــف) میباشــد 14 .ســوال آن مربــوط بــه
موانــع درک شــده و  29ســوال مربــوط بــه فوایــد درک
شــده نســبت بــه ورزش و فعالیــت جســمی اســت .حداقــل
نمــره منافــع درك شــده نســبت بــه ورزش  29و حداكثــر
آن  116اســت .همچنيــن در مــورد موانــع درك شــده
نســبت بــه ورزش حداقــل نمــره آن  14و حداكثــر آن 56
اســت .هرچــه كــه ايــن نمــرات باالتــر باشــند منافــع و موانع
دركشــده نســبت بــه ورزش بيشــتر اســت .روایــی و پایایــی
ایــن پرسشــنامه نیــز در مطالعــات پیشــین تاییــد شــده
اســت (.)3
بخــش چهــارم ســواالت مربــوط بــه خودکارآمــدی بــود.
بــرای تعییــن خودكارآمــدي از پرسشــنامه  8ســؤالي
 Exercise self efficacy scaleكــه بــر اســاس مقيــاس
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پشــت ســر میگذارنــد .بدیــن ترتیــب کــه افــراد از مرحلــه
پیــش تفکــر (بــدون تفکــر در بــاره تغییــر رفتــار) بــه تفکــر
(تفکــر دربــاره تغییــر رفتــار در  6مــاه آینــده) و بــه آمادگــی
( تفکــر دربــاره تغییــر رفتــار در مــاه آینــده) و بعــد از آن
بــه عمــل (تغییــر رفتــار ولــی نــه بــه انــدازه 6مــاه کامــل)
و ســرانجام بــه مرحلــه حفــظ و نگهــداری (حفــظ رفتــار
ســالم بــرای مــدت  6مــاه یــا بیشــتر) ســیر میکنــد
( .)7تحقیقــات نشــان داده اســت کــه نقــش نگرشهــا،
خودکارآمــدی ،منافــع و موانــع درک شــده در رفتارهــای
در حــال تغییــر افــراد متفــاوت اســت و بــه مرحلــه خاصــی
کــه هــر فــرد در آن قــرار دارد ،بســتگی دارد ( .)8منافــع
و موانــع درك شــده نســبت بــه فعاليــت جســمانی منظــم
دو مــورد از فاكتورهــاي شــناختي مثبــت و منفــي هســتند
كــه ميتواننــد موجــب انجــام و يــا عــدم انجــام فعاليــت
فيزيكــي منظــم گردنــد .همچنبــن مطالعــات گوناگــون
نشــان دادهانــد كــه اعتمــاد بــه نفــس افــراد و خــودكار
آمــدی آنــان ازجملــه متغيرهايــي اســت كــه باعــث تقويــت
فعاليــت جســمانی منظــم مــی گــردد ( .)3در ارتبــاط بــا
موانــع درک شــده مطالعــهای کــه در ژاپــن انجــام شــد
نشــان داد کــه نبــود حمایــت اجتماعــی نظیــر نداشــتن
همســر ورزشــكار و يــا عــدم حمايــت و ترغيــب فــرد
توســط افــراد خانــواده منجربــه كاهــش فعالیــت جســمانی
شــده اســت ( )9و در خصــوص منافــع درک شــده پژوهشــی
در یــزد نشــان داد کــه بيشــترين فوایــد درك شــده از
نظرکارمنــدان مربــوط بــه احســاس ســامت روحــي ناشــي
از ورزش بــود ( .)10مطالعــه جلیلیــان و همــکاران بــر روی
زنــان کارمنــد دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان نشــان داد
کــه بیــن موانــع موجــود بــرای ورزش بــا مراحــل مختلــف
تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی رابطــه آمــاری معنــی داری
وجــود دارد ( .)11مطالعــه آقامالیــی و همــکاران بــر روی
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان نیــز نشــان
داد کــه بیــن موانــع موجــود بــرای ورزش بــا مراحــل
مختلــف تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی رابطــه آمــاری
معنــی داری وجــود دارد (.)3
بررســیهای انجــام شــده در ایــران نشــان داده اســت
کــه بیــش از  70درصــد مــردم فعالیــت جســمانی کافــی
ندارنــد ( .)1ایــن حقایــق لــزوم اجــرای مداخــات بهداشــتی
بــه منظــور ارتقــا فعالیــت بدنــی را ضــروری میســازد و
در ایــن خصــوص بایــد توجــه داشــت کــه موثرتریــن
برنامههــای آموزشــی ،مبتنــی بــر رویکردهــای نظریــه
محــور هســتند کــه از الگوهــای تغییــر رفتــار ریشــه گرفتــه
انــد ( .)3هــدف ایــن مطالعــه تعییــن ارتبــاط منافــع ،موانــع
و خــود کارآمــدی نســبت بــه ورزش بــا مراحــل تغییــر
فعالیــت جســمی در کارمنــدان جزیــره ابوموســی بــود.
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پرسشــنامه داراي پنــج گزينــه اســت كــه از يــك تــا پنــج
شــمارهگذاري شــده اســت.حداقل نمــره خودكارآمــدي
نســبت بــه ورزش  8و حداكثــرآن  40اســت .نمــره باالتــر
خودكارآمــدي بيشــتر را نشــان ميدهــد .روایــی و پایایــی
ایــن پرسشــنامه نیــز در مطالعــات پیشــین تاییــد شــده
اســت (.)3
در ایــن مطالعــه منظــور از فعالیــت جســمی ،هــر گونــه
فعالیــت جســمانی یــا ورزشــی اســت کــه بــه مــدت 30
دقیقــه یــا بیشــتر ،حداقــل  4بــار در هفتــه انجــام شــود بــه
گونـهای کــه موجــب تنــد شــدن ضربــان قلــب ،یــا تنفــس
یــا عــرق کــردن فــرد شــود.
دادههــاي جمــع آوري شــده بــا اســتفاده از برنامــه آمــاري
 SPSS16آنالیــز شــد .بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــا
از آزمونهــای آمــاری آنالیــز واریانــس یکطرفــه و کای
اســکوئر اســتفاده شــد.

نتایج:
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همچنیــن بیــن نمــره موانــع درک شــده افــراد در مراحــل
مختلــف تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی ،اختــاف آمــاری
معنـیداری مشــاهده شــد ،بــه طــوری کــه بــا رســیدن افراد
بــه مراحــل عمــل و حفــظ و نگهــداری موانــع درک شــده
کاهــش مــی یافــت( .)P>0/001بــا اســتفاده از آزمونهــای
تعقیبــی مشــخص شــد ،بیــن موانــع درک شــده در افــراد
مرحلــه پیــش تفکــر و تفکــر بــا افــراد مراحــل آمادگــی،
عمــل و حفــظ و نگهــداری تفــاوت آمــاری معنــی داری
وجــود دارد و ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه افــرادی کــه
در مراحــل پیــش تفکــر و تفکــر بودنــد ،نســبت بــه ســه
مرحلــه بعــدی ،موانــع درک شــده بیشــتری نســبت بــه
انجــام فعالیــت جســمانی داشــتند (جــدول .)3
همچنیــن نتایــج نشــان داد بــا پیشــرفت ســطوح مراحــل
تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی ،نمــره خودکارآمــدی در
پرداختــن بــه فعالیــت جســمی باالتــر مــی رود امــا ایــن
تفــاوت هــا از نظــر آمــاری معنــی دار نبــود(.)P<0/19
(جــدول .)4

بحث:

هــدف ایــن مطالعــه تعییــن ارتبــاط منافــع ،موانــع و خــود
کارآمــدی نســبت بــه ورزش بــا مراحــل تغییــر فعالیــت
جســمی در کارمنــدان جزیــره ابوموســی بــود .همــان گونــه
کــه نتایــج نشــان داد  58درصــد از افــراد مــورد بررســی
در مرحلــه پیــش تفکــر ،تفکــر و آمادگــی بــوده و فعالیــت
جســمی نداشــتند .هرچنــد ایــن میــزان بیتحرکــی بــاال
اســت امــا در مقایســه بــا میــزان بــی تحرکــی در کارمنــدان
شــهر یــزد ( 73/7درصــد) کمتــر اســت( )13و تقریبــا بــا
میــزان بــی تحرکــی درافــراد بالــغ آمریکایــی ( 60درصــد)
برابــری میکنــد(.)11
نتایــج نشــان داد  45درصــد از کارمنــدان مــرد فعالیــت
جســمی داشــتند کــه بــه مراتــب بیشــتر از میــزان فعالیــت
جســمی در کارمنــدان مــرد دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران
بــود ( .)14همچنیــن در ایــن مطالعــه مشــخص شــد 37/6
درصــد زنــان در مراحــل عمــل و حفــظ و نگهــداری قــرار
دارنــد .مطالع ـهای کــه در همــدان انجــام شــد نیــز نشــان
داد  37/4درصــد زنــان کارمنــد فعالیــت جســمی دارنــد
( ،)11در حالــی کــه مطالعــه دیگــری روی زنــان کارمنــد
نشــان داد  61درصــد آنهــا فعالیــت جســمانی دارنــد (.)15
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد اکثرزنــان کارمنــد در
مرحلــه آمادگــی بودنــد ( 35/4درصــد) ،در حالیکــه
اکثریــت مــردان کارمنــد ( 35/2درصــد) در مرحلــه حفــظ
و نگهــداری بودنــد .یکــی از دالیــل احتمالــی ایــن موضــوع
ایــن اســت کــه بــا وجــود اینکــه زنــان اهمیــت ورزش را
میداننــد و تمایــل بــه شــروع ورزش دارنــد ولــی بــه دلیــل
مشــغله زیــاد (محیــط کار و خانــواده) امــکان ورزش
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میانگیــن ســن افــراد مــورد مطالعــه  34/9ســال بــا انحــراف
معیــار  8/1و دامنــه آن از  21تــا  56متغیــر بــود59/2.
درصــد کارمنــدان مــرد بودنــد .از نظــر تحصیــات بیشــتر
آنهــا ( 61/7درصــد) لیســانس و از نظــر تأهــل 82/5
درصــد متاهــل بودنــد.
از کل افــراد مــورد بررســی  58درصــد فعالیــت جســمی
نداشــتند .از نظــر مراحــل تغییــر رفتــار فعالیــت
جســمی 16/8درصــد درمرحلــه پيشتفکــر 10 ،درصــد
در مرحلــه تفکــر 31/1 ،درصــد در مرحلــه آمادگــي13/4 ،
درصــد در مرحلــه عمــل و  28/7درصــد در مرحلــه حفــظ
و نگهــداري قــرار داشــتند .بیشــتر مــردان در مرحلــه حفــظ
و نگهــداری ( )35/2و بیشــتر زنــان در مرحلــه آمادگــی
( )35/4قــرار داشــتند .آزمــون آمــاری کای اســکوئر نشــان
داد .از نظرمراحــل مختلــف تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی
تفــاوت آمــاری معنــی داری بیــن زنــان و مــردان وجــود
نــدارد (جــدول .)1
میانگیــن نمــره منافــع درک شــده افــرادی کــه در مراحــل
باالتــر تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی بودنــد ،بیشــتر
از ســایر گروههــا بــود کــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری
معنــی دار بــود ( .)P>0/01آزمونهــای تعقیبــی نشــان داد
منافــع درک شــده در افــراد مرحلــه پیــش تفکــر بــا افــراد
مراحــل آمادگــی ،عمــل و حفــظ و نگهــداری تفــاوت آمــاری
معنــیداری دارد و تفــاوت ســایر مراحــل بــا هــم از نظــر
آمــاری معنــی دار نبــود .افــرادی کــه در مرحلــه پیــش تفکر
بودنــد ،نســبت بــه افــرادی کــه در مرحلــه آمادگــی ،عمــل
و حفــظ و نگهــداری قــرار داشــتند ،در خصــوص انجــام
فعالیــت جســمانی ،منافــع درک شــده کمتــری داشــتند
(جــدول .)2
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جدول  -1توزیع فراوانی مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمی بر حسب جنس
مرد

مراحل تغییر فعالیت جسمی

P_Value

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

12

16/9

8

16/7

تفکر

7

9/8

5

10/3

آمادگی

20

28/3

17

35/4

عمل

7

9/80

9

18/8

حفظ و نگهداری

25

35/2

9

18/8

جمع کل

71

100

48

100

پیش تفکر

0/2

جدول  -2مقایسه منافع درک شده نسبت به ورزش با مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمی

مراحل تغییر رفتار
فعالیت جسمی

میانگین

انحراف معیار

88/10

18/51

آمادگی

95/00

16/17

101/14

12/87

عمل

98/80

9/29

حفظ و نگهداری

100/97

12/86

جمع کل

97/96

14/51

پیش تفکر
تفکر

P_Value

0/01

جدول  -3مقایسه موانع درک شده نسبت به ورزش با مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمی

پیش تفکر
تفکر

33/10
33/18

8/85
7/79

آمادگی
عمل

27/73

4/36

27/14

4/28

حفظ و نگهداری

26/70

7/39

جمع کل

28/93

0/001

7/08
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مراحل تغییر رفتار
فعالیت جسمی

34

میانگین

انحراف معیار

p
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جدول  -4مقایسه خودکارآمدی نسبت به ورزش با مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمی

مراحل تغییر رفتار
فعالیت جسمی
پیش تفکر
تفکر

میانگین
21/05

انحراف معیار
8/72

24/09

7/92

آمادگی

24/39

6/19

عمل
بایداری

25/69
25/97

4/88

جمع کل

24/46
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0/19

8/04

7/31

بیــان کردنــد .نتایــج مطالعــه مارکــوس و همکارانــش کــه
بــر روی زنــان کارمنــد انجــام شــد نشــان داد کــه یکــی از
موانــع مهــم عــدم انجــام ورزش در زنــان وجــود یــک یــا
دو فرزنــد در خانــواده اســت ( .)15همچنیــن مطالعــهای
کــه توســط فارنوالــد بــر روی مــادران انجــام شــد نشــان
داد فوایــد درک شــده نســبت بــه ورزش شــامل احســاس
موفقیــت ،افزایــش قــدرت ،رهایــی از اســترس و بــه دســت
آوردن ظاهــر مناســب اســت و موانــع درک شــده از دیــد
ایــن افــراد شــامل خســتگی ،مراقبــت از فرزنــد و هــوای
ســرد اســت (.)22
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد بیــن خودکارآمــدی و
مراحــل مختلــف تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی رابطــه
آمــاری معنــی داری وجــود نــدارد ،در حالیکــه مطالعــات
زیــادی رابطــه بیــن خودکارآمــدی و مراحــل مختلــف
تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی را معنــیدار اعــام کــرده
انــد(.)3،11،20،21،22،23
نكتــه قابــل تأمــل ديگــري كــه دريافتههــاي ايــن تحقيــق
وجــود دارد ،درصــد زیــاد افــرادی بــود کــه در مرحلــه
آمادگــی قــرار داشــتند ( 31/1درصــد) .ایــن موضــوع
فرصــت مناســبی جهــت ارتقــاء ســطح فعالیــت جســمی
در کارمنــدان میباشــد ،چــرا کــه اکثــر آنهــا بــا وجــود
اینکــه فعالیــت جســمی ندارنــد ولــی انگیــزه و آمادگــی الزم
جهــت شــروع ورزش را دارنــد .بنابرایــن اهمیــت آمــوزش و
از بیــن بــردن موانــع در خصــوص ایــن دســته از افــراد کــه
فقــط یــک پلــه تــا رســیدن بــه مرحلــه عمــل فاصلــه دارنــد
مشــخص میشــود .جهــت شــروع ورزش در ایــن دســته از
افــراد آمــوزش مدیریــت زمــان جهــت تخصیــص زمانــی از
اوقــات فراغــت بــه ورزش و همچنیــن فرهنــگ ســازی پیاده
روی تــا محــل کار بــه جــای اســتفاده از وســیله نقلیــه
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برایشــان فراهــم نمیباشــد .یــک علــت احتمالــی دیگــر
نیــز محدودیــت هایــی اســت کــه بــرای ورزش بانــوان در
محیطهــای بــاز وجــود دارد ،یــا نبــود امکانــات و مکانهــای
ورزشــی ویــژه بانــوان اســت .نتایــج مطالعــات مشــابه بیانگــر
تفــاوت معنـیدار بیــن میــزان فعالیــت جســمی در مــردان و
زنــان اســت(16و17و18و .)19جهــت کاهــش موانــع انجــام
ورزش در زنــان ،اختصــاص مکانهــای ورزشــی بــرای
آنهــا و حمایــت خانــواده میتوانــد مؤثــر باشــد.
میانگیــن نمــره منافــع درک شــده افــرادی کــه در مراحــل
باالتــر تغییــر رفتــار فعالیــت جســمی بودنــد بیشــتر از
ســایر گــروه هــا بــود کــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری
معنــی دار بــود و بــا نتایــج مطالعــات جلیلیــان ،یانــگ و
جولــی همخوانــی دارد ( ،)11،20،21امــا بــا نتایــج مطالعــه
آقامالیــی مطابقــت نــدارد (.)3
همچنیــن در ایــن مطالعــه مشــخص شــد بیــن موانــع
موجــود بــرای ورزش بــا مراحــل مختلــف تغییــر رفتــار
فعالیــت جســمی رابطــه آمــاری معنــیداری وجــود دارد
کــه بــا نتایــج مطالعاتــی کــه بــر روی دانشــجویان دانشــگاه
علــوم پزشــکی هرمــزگان ( )3و زنــان کارمنــد دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان ( )11انجــام شــد همخوانــی دارد.
مطالع ـهای کــه توســط جولــی و همــکاران بــر روی افــراد
چــاق انجــام شــد ( )20و همچنیــن مطالعــهای کــه
توســط فارنوالــد بــر روی مــادران انجــام شــد ( )22نیــز
همیــن نتایــج را بیــان کــرد .البتــه مطالعــه یانــگ بــر روی
دانشــجویان ( )21و الیســون بــر روی بیمــاران قلبــی عروقی
و دیابتــی ( )23بــا نتایــج مطالعــه حاضــر مطابقــت ندارنــد.
افــرادی کــه در مرحلــه آمادگــی قــرار داشــتند ولــی اقــدام
بــه ورزش نمیکردنــد بیشــترین علــت آن را نداشــتن وقــت
و عــدم امــکان اســتفاده از تســهیالت ورزشــی و باشــگاه
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بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر بــه منظــور تغییــر
رفتــار فعالیــت جســمی و رســیدن بــه مرحلــه عمــل و
حفــظ و نگهــداری پیشــنهاد میشــود در مــورد منافــع
حاصــل از ورزش و از بیــن بــردن موانــع آن برنامههــای
.آموزشــی مناســب طراحــی و اجــرا گــردد
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Background: Regular physical activity is an important aspect of a
healthy lifestyle. The aim of this study was to determine the relationship
between pros, cons and self-efficacy with stages of change for exercise
behavior in employees of Abu Musa Island.
Methods: In this cross-sectional study, through cluster sampling,119
employees in of fices on Abu Musa Island were selected. Data of pros,
cons and self-efficacy were collected using Physical activity staging,
Exercise Benefits/Barriers scale and Exercise self-efficacy scale and were
analyzed using the SPSS16.
Results: According to the results, 16.8% of employees were in the
pre-contemplation stage,10% in the contemplation stage, 31.1% in
preparation stage, 13.4% in action stage and 28.7% in the maintenance
stage.There was a significant association between pros and cons and
regular physical activity.(p<0.01).
Conclusion: In order to change physicala ctivity behavior and achieve
the stages of action and maintenance; designing and implementation
of appropriate training programs about the benefits of exercise and
eliminating the barriers is recommended.
Key words: Physical activity, Benefits, Barriers, Self efficacy,
Transtheoretical model
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