
: چکیده

: زمینه و هدف

 رغنی عل .تغییز ٍ اصالح رفتبرّبی ثْذاضتی در افزاد هی تَاًذ هٌجز ثِ پیطگیزی یب ثِ تبخیز اًذاختي ثیوبری ٍ عَارض آى گزدد

 ُیاٍل هطبلعبت جیًتب یٍل است یثبردار اثتید یهزاقجت خَد ًِیسم در آسبى ٍ ارساى هذاخالت اس یکی یکیسیف تیفعبل اًجبم ًکِیا

 سًبى دٍرُ ىیا در یحت دادُ ٍ قزار یکیسیف تیفعبل کبّص خطزهعزض  در را ثبردار سًبى است هوکي یحبهلگ کِ است ىآ اس یحبک

تئَری ثز  هجتٌی ثزرسی تبثیز هطبٍرُ فعبلیت فیشیکی ّذفلذا هطبلعِ حبضز ثب . ضًَذ هٌع یکیسیف تیفعبل اًجبم اس است هوکي

 .اًجبم ضذقٌذ خَى ٍ ثزخی اس پیبهذّبی ثبرداری  ّبی ضبخص در کٌتزل رفتبر ثزًبهِ ریشی ضذُ

: روش کار

 اخذ اس ثعذ. ضذ ثزرسی ثبرداری دیبثت ثِ هجتال سًبى اس ًفز 50 رٍی ثز هطبٍرُ تبثیز ضذُ تصبدفی ثبلیٌی کبراسهبیی هطبلعِ یک در

 ٍلیعصز ثیوبرستبى هتبثَلیک درهبًگبُ اس ضذُ تصبدفی ثلَک رٍش ثِ هطبلعِ ثِ ٍرٍد ضزایط ٍاجذ ّبی ًوًَِ کتجی، ًبهِ رضبیت

پس اسغذا قجل هذاخلِ  سبعت دٍ خَى قٌذ ٍ A1C ّوَگلَثیي ًبضتب-خَى قٌذ. ضذ اًجبم جلسِ 6 در هطبٍرُ. ضذًذ اًتخبة سًجبى

هطخصبت جوعیت ًیش استبًذارد ٍ ستفبدُ اس پزسطٌبهِ یشیکی ثب الیت ففعب. ضذ گیزی اًذاسُ هذاخلِ اتوبم اس پس ّفتِ 6 ٍ

 هحقق سبختِ هجتٌی ثز اّذاف هطبلعِ اًذاسُ گیزی ٍ چک لیست ، پیبهذّبی هبدری ٍ ًَسادی ثب استفبدُ اس پزسطٌبهِضٌبختی

. ضذ استفبدُ دٍ یکب آسهَى ، ضزیت ّوجستگی پیزسَى ٍتی سٍجی، هستقل تی آسهَى تَصیفی، آهبر اس ّب دادُ آًبلیش ثزای. گزدیذ

: ها یافته

 کٌتزل گزٍُ ثِ ًسجت هذاخلِ گزٍُ در ثستزی دفعبت تعذاد ٍ سبعتِ دٍ خَى قٌذ ،A1C ّوَگلَثیي ًبضتب، خَى قٌذ هیبًگیي

 داد ًطبى داری هعٌی کبّص کٌتزل گزٍُ ثِ ًسجت هذاخلِ گزٍُ در اًسَلیي ثِ ًیبس درصذ. (>P 05/0)داضت داری هعٌی کبّص

(001/0P=) .ًجَد دار هعٌی آهبری ًظز اس ٍلی ثَد کٌتزل گزٍُ اس کوتز هذاخلِ گزٍُ در اًسَلیي دٍس هیبًگیي(18/0P=). پس 

 افشایص ّب حیطِ توبهی در کٌتزل گزٍُ ثِ ًسجت هَرد گزٍُ ضغل حیطِ اس غیز ثِ فیشیکی فعبلیت هختلف ّبی درحیطِ اسهذاخلِ،

 اًجبم فیشیکی فعبلیت داضتٌذ توبیل کِ رٍسّبیی هیبًگیي(. >P 05/0) داضت داری هعٌی کبّص تحزکی کن حیطِ در ٍ دار هعٌی

 ضذُ درک کٌتزل ٍ اًتشاعی ٌّجبرّبی فیشیکی، فعبلیت ثِ ًسجت ًگزش اًذ، ُددا اًجبم را فیشیکی فعبلیت کِ رٍسّبیی تعذاد دٌّذ،

.  (>P 05/0) داضت داری هعٌی افشایص کٌتزل گزٍُ ثِ ًسجت هذاخلِ گزٍُ در

 :گیری یجهنت

، افشایص هیشاى فعبلیت فیشیکی ٍ ثْجَد ًگزش ٍ کٌتزل درک ضذُ خَى قٌذ ّبی ضبخص کٌتزل در هذاخلِ هثجت اثزات ثِ تَجِ ثب

 در هَثز کبرّبی راُ اس یکی عٌَاى ثِ تَاًذ هی ثْذاضت آهَسش استئَری گیزی ثْزُ ثب هخصَصب فیشیکی فعبلیت هطبٍرُافزاد، 

. ضَد گزفتِ ًظز رد ثبرداری دیبثت کٌتزل

: کلیدی واژگان

 ضذُ ریشی رفتبرثزًبهِ تئَری ثبرداری، ،دیبثت پیبهذثبرداری فیشیکی، فعبلیت هطبٍرُ فزدی،


