
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

:عنوان

لیت جسمانی سطح فعاکنندگی بر تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل خود تعیین 
19-در دانش آموزان در دوران پاندمی کووید

:استاد راهنما
آقای دکترعیسی محمدی زیدی

:اساتید مشاور
آقای دکتر هادی مرشدی 

سپیده غریب پور: نگارنده
1400مهر



بیان مسئله

منظمجسمانیفعالیتتعریف
تحرکیکمشیوع
نوجوانانوآموزاندانشدرجسمانیفعالیتاهمیت
منفیپیامدهای
مثبتپیامدهای
رفتارتغییرمدلهایکاربرد
مدلSDT

مدلاثربخشیوکارآمدیSDTوبهداشتیرفتارهایبرموثرعواملشناساییدر
منظمجسمانیفعالیتسطحبهبودبرایمحورتئوریمداخالتطراحی



:کلیهدف
کنندگیتعیینخودمدلمبنایبرآموزشیمداخلهتاثیرتعیین((self – determination theoryدرجسمانیفعالیتسطحبر

پاندمیدوراندرآموزاندانش

:اختصاصیاهداف
 تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل خود تعیین کنندگی بر وضعیت خودمختاری متصور تعیین(perceived autonomy ) نسبت

به فعالیت جسمانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در دوران پاندمی 
 تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل خود تعیین کنندگی بر وضعیت شایستگی متصور تعیین(perceived competence ) نسبت

به فعالیت جسمانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در دوران پاندمی 
 تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل خود تعیین کنندگی بر وضعیت تعلق متصور تعیین(perceived relatedness ) نسببت ببه

فعالیت جسمانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در دوران پاندمی 
 تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل خود تعیین کنندگی بر وضعیت مراحل آمادگی ببرای تیییبر تعیین(stage of change )

نسبت به فعالیت جسمانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در دوران پاندمی 
 تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل خود تعیین کنندگی بر وضعیت خودکارآمدی تعیین(self-efficacy ) نسبت ببه فعالیبت

جسمانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در دوران پاندمی 
 طع متوسطه دوم فعالیت جسمانی در دانش آموزان مقتاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل خود تعیین کنندگی بر میزانتعیین

در دوران پاندمی 



اصلیفرضیه

کنندگیتعیینخودمدلمبنایبرآموزشیمداخلهازبعدوقبلتجربیگروهآموزاندانشدرجسمانیفعالیتسطح
((self – determination theoryاستمتفاوت

پژوهشیسواالت

متصورخودمختاریوضعیتبرکنندگیتعیینخودمدلمبنایبرآموزشیمداخلهآیا(perceived autonomy)فعالیتبهنسبت
است؟موثرپاندمیدوراندردوممتوسطهمقطعآموزاندانشدرجسمانی

متصورشایستگیوضعیتبرکنندگیتعیینخودمدلمبنایبرآموزشیمداخلهآیا(perceived competence)فعالیتبهنسبت
است؟موثرپاندمیدوراندردوممتوسطهمقطعآموزاندانشدرجسمانی

متصورتعلقوضعیتبرکنندگیتعیینخودمدلمبنایبرآموزشیمداخلهآیا(perceived relatedness)فعالیتبهنسبت
است؟موثرپاندمیدوراندردوممتوسطهمقطعآموزاندانشدرجسمانی

تغییربرایآمادگیمراحلوضعیتبرکنندگیتعیینخودمدلمبنایبرآموزشیمداخلهآیا(stage of change)فعالیتبهنسبت
است؟موثرپاندمیدوراندردوممتوسطهمقطعآموزاندانشدرجسمانی

خودکارآمدیوضعیتبرکنندگیتعیینخودمدلمبنایبرآموزشیمداخلهآیا(self-efficacy)دانشدرجسمانیفعالیتبهنسبت
است؟موثرپاندمیدوراندردوممتوسطهمقطعآموزان

دوراندردوممتوسطهمقطعآموزاندانشدرجسمانیفعالیتمیزانبرکنندگیتعیینخودمدلمبنایبرآموزشیمداخلهآیا
است؟موثرپاندمی



متونبررسی
برایکه«تفراغاوقاتزماندرچینینوجوانانجسمانیفعالیتدرکنندگیتعیینخودتئوریتاثیر»عنوانبا(2017)وانگجوانلیمطالعهدر
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دفه«کنندگیتعیینخودنظریه:ورزشتمرینیرفتارهایوشخصیترابطه»پژوهشیعنوانبا(1393)همکارانوبخشنیکمطالعهدر
رگهتوسطزشورانگیزشهایمولفهکهدادندنشاننتایج.بودورزشتمرینرفتارهایکنندگیخودتعیینوشخصیتیهایرگهرابطهپژوهش
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مواد و روش کار

(RCT)کارآزمایی تصادفی شاهد دار :نوع مطالعه
1401و نیمه اول سال 1400نیمه دوم سال : زمان مطالعه
دانش آموزان مدارس دولتی متوسطه دوم شهر رشت : جامعه آماری

ریگینمونهروشبهکهرشتشهردوممتوسطهمدارسپسرودخترآموزاندانشازنفر112:کنندگانمشارکت
کردندشرکتپژوهشدر(نفر56)کنترلو(نفر56)تجربیگروهدودرمساویطوربهایمرحلهچندتصادفی

:  تعیین حجم نمونه
(2017)مطالعه شاکری نژاد و همکاران 

درصد9حدود اطمینان 
درصد 80توان آزمون 

فرمول مقایسه میانگین ها 
نفر 56هر گروه 



گانه شهری رشت10مناطق 

انتخاب تصادفی منطقه الف

انتخاب تصادفی مدرسه 
Aدخترانه 

گروه تجربی

(نفر 7)

گروه کنترل

(نفر7)

انتخاب تصادفی مدرسه 
Bدخترانه 

گروه تجربی

(نفر 7)

گروه کنترل

(نفر7)

رانه انتخاب تصادفی مدرسه پس
C

گروه تجربی

(نفر 7)

گروه کنترل

(نفر7)

انتخاب تصادفی مدرسه 
Dپسرانه 

گروه تجربی

(نفر 7)

گروه کنترل

(نفر7)

انتخاب تصادفی منطقه ب

انتخاب تصادفی مدرسه
Eدخترانه 

گروه تجربی

(نفر 7)

گروه کنترل

(نفر7)

انتخاب تصادفی مدرسه 
Fدخترانه 

گروه تجربی

(نفر 7)

گروه کنترل

(نفر7)

انتخاب تصادفی مدرسه 
Gپسرانه 

گروه تجربی

(نفر 7)

گروه کنترل

(نفر7)

انتخاب تصادفی مدرسه 
Hپسرانه 

گروه تجربی

(نفر 7)

گروه کنترل

(نفر7)

مراحل انتخاب مناطق، مدارس و دانش آموزان 



مطالعهبهورودمعیارهای

اگاهانهوداوطلبانهمشارکت
دوممتوسطهمقطعاولسال
متوسطهدوممقطعدرتحصیلبهاشتغال
یرتغیبرایروانیآمادگیفعالغیرمراحلدرداشتنقرار

تفکرفکر،تپیشمراحلازیکییعنیجسمانیفعالیترفتار
قصدو
بهرایانهیاتبلتیاهمراهتلفنطریقاز)اینترنتبهدسترسی

(محوروبیاآنالینآموزشیمداخالتدریافتمنظور

مطالعهخروجمعیارهای
یتفعالانجامبرایمعلولیتیاجسمانیهایمحدودیتوجود

جسمانی
اشدبرسیدهپزشکتاییدبهکهروانیاختالالتبهابتال

پژوهشدرمشارکتبرایتمایلعدم

یلتکمبرایتمایلعدموسئواالتبهدهیپاسخدرنقص
تذکررغمعلیهاپرسشنامه



هادادهآوریگردابزارهای
والدینشغلوالدین،تحصیالتاقتصادی،وضعیتسن،شامل:شناسیجمعیتوفردیاطالعاتپرسشنامه،..
یاجسمانیفعالیتگیریاندازهالمللیبینپرسشنامهIPAQ:27))لیکرتطیفاساسبرپاسخهایگزینهباسوال

.(5)......تا(صفر)از)اینقطه
تفکر،پیش:مرحلهکدامدرکهایگزینه5وسوالیکبا:منظمجسمانیفعالیتدرتغییربرایآمادگیمراحلپرسشنامه

داردقرارنگهداریوعمل،آمادگیتفکر،
کمودهیپاسخصحتافزایشجهتحاضرمطالعهدرکهداردسئوال18:جسمانیفعالیترفتارخودکارآمدیپرسشنامه

مطمئنوجههیچبه)پاسخ5تعدادهاآنازیکهربهپاسخبرای.کردپیداتقلیلسئوال6بهپرسشنامهکلسئواالتتعدادکردن
.گردیداستفاده(اممطمئنکامالواممطمئنام،خیلیمطمئننسبتاام،مطمئنحدودینیستم،تا

یاسمقدرراگزارههرواقعیسطحخواهدمیآموزاندانشازکهاستجملهچهارشاملپرسشنامه:شدهادراکصالحیتمقیاس
.دهندنشان(درستبسیار)7تا(نیستدرستاصال)1ازلیکرت

دادهپاسخ(موافقمکامال)7تا(مخالفکامال)1مقیاسدراستماده12با:جسمانیفعالیتبرایخودمختاریپرسشنامه
.استهشد

ورزشیمقرراتپرسشنامه(BREQ-2):چهارتاصفرازلیکرتطیفهایگزینهباسئوال19با
 2نادرسهت  =1)نقطه ای از نادرست بهه درسهت اسهت 6مقیاس سئوال6با :جسمانیوابستگی متصور در فعالیت پرسشنامه =

(درست=6عمدتا درست =5صحیح تر از نادرست  =4نادرست تر از درست  =3بیشتر نادرست 

.  تمام مقیاس ها بومی سازی شده هستند و روایی و پایایی آنها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی مورد تایید واقع شده اند



مراحل انجام پژوهش 

دانش فرایند نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و تخصیص
آموزان به گروه های تجربی و کنترل

مدرسه از منطقه الف 8

مدرسه به گروه تجربی4

تکمیل ابزار : فاز اول
پژوهش

دقیقه ای مداخله آموزشی 30-60جلسه 7
SDTمبتنی بر 

تکمیل پرسشنامه ها یک: فاز دوم
ماه بعد از آموزش

ا تکمیل پرسشنامه ه: فاز سوم
ماه بعد از آموزش6

مدرسه به گروه 4

کنترل

تکمیل ابزار : فاز اول
پژوهش

-آموزش پیشگیری از کووید
19

تکمیل پرسشنامه ها : فاز دوم
یک ماه بعد از آموزش

ا تکمیل پرسشنامه ه: فاز سوم
ماه بعد از آموزش6

مدرسه از منطقه ب8

مدرسه به گروه تجربی4

تکمیل ابزار : فاز اول
پژوهش

دقیقه ای مداخله 30-60جلسه 7
SDTآموزشی مبتنی بر 

تکمیل پرسشنامه ها یک: فاز دوم
ماه بعد از آموزش

ا تکمیل پرسشنامه ه: فاز سوم
ماه بعد از آموزش6

مدرسه به 4

گروه کنترل

تکمیل ابزار : فاز اول
پژوهش

-آموزش پیشگیری از کووید
19

تکمیل پرسشنامه ها : فاز دوم
یک ماه بعد از آموزش

ا تکمیل پرسشنامه ه: فاز سوم
ماه بعد از آموزش6



محتوای جلسات آموزشی 



تجزیه و تحلیل داده ها

 نرم افزارSPSS 25نسخه
 اطمینان از توزیع نرمال داده ها با آزمونK-S

 آزمون های آماری تی مستقل و زوجی
آزمون کای اسکوئر
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه
 آزمون آنالیز کوواریانس

در نظر گرفته شد0/05سطح معنی داری در مطالعه کمتر از 



محدودیت های پژوهشی 

مشکالتاجرایی طرح و روش حل های محدودیت

و عدم امکان آموزش حضوری که با 19-محدودیت های مربوط به اپیدمی کووید
باشداستفاده از پتانسیل فضای مجازی قابل برطرف شدن می 

 گیگ اینترنت جایزه برای 2مشکل هزینه های مربوط به اینترنت که با ارائه
شدمشارکت در آموزش مشکل برطرف خواهد 



مالحظات اخالقی

 ند، در پژوهش کنونی کامالً داوطلبانه بود و هر جای مطالعه آزمودنی ها درخواست خروج از پژوهش را داشتمشارکت
.فر بودالبته میزان ریزش آزمودنی ها حین پژوهش و مراحل آموزشی ص. می توانستند بدون هیچ ممانعتی خارج شوند

ارش می کنند، نزد تمامی پرسشنامه ها بدون نام بودند و به آزمودنی ها گوشزد شد که کلیه اطالعاتی که به تیم تحقیق گز
.پژوهش محرمانه باقی می ماند و تنها گزارش به صورت کلی به نهادهای ذیربط ارائه می شودتیم 

 د مشابه آنچه برای آزمودنی ها در گروه تجربی برگزار ش-منظور رعایت اخالق پژوهش دوره آموزشی فشرده به-
برای گروه کنترل عیناً پس از ارزشیابی نهایی و پیگیری مرحله دوم برگزار خواهد شد

 ی ها پاس قدردانی از زحمات و مشارکت آزمودنی ها در گروه های تجربی و کنترل یک لوح تقدیر به تمام آزمودنبه
.  ارائه شد

 سط تداخل پروسه مداخله با برنامه های شخصی، ساعات کار و مشغله و انتخاب زمان حضور در دوره آموزشی توعدم
.خود افراد مطابق با راحت ترین زمان ممکن

 وانشناسانکافی درباره اهداف مطالعه به مسئوالن پژوهشی، کارشناسان بهداشتی، متخصصان روانپزشکی و رآگاهی.
 مان دانشگاه معرفی نامه و رضایت نامه و کد اخالق رسمی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین و هماهنگی با معاونت درکسب

.  علوم پزشکی گیالن و همچنین، مدیریت آموزش و پرورش
 در پژوهش حاضر هیچ هزینه ای برای آزمودنی ها نداشتشرکت  .



متشکرم 


