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 :چکیذُ پضٍّؼ

اهزٍسُ ػلل ٍ ػَاهل بغیاری ٍجَد دارد کِ هیشاى فؼالیت اًغاى ّا کاعتِ ؽذُ اعت.کِ خَد هٌؾا بغیاری اس  سهیٌِ:

اًجام فؼالیت جغواًی هٌاعب باػث کاّؼ خطز هزگ ًاؽی اس بیواری ّای هشهي ٍ قلبی ٍ ػزٍقی  بیواری هی باؽذ.

رٍاًی ٍ  یکی اس اجشای عبک سًذگی عالن اعت کِ بز رٍی ابؼاد عالهتی جغوی،ّن چٌیي فؼالیت جغواًی  ؽَد.

 اثز هثبت دارد.اجتواػی داًؾجَیاى ٍ جاهؼِ 

بزرعی آگاّی ، صَؿ داًؾجَیاى اّویت سیادی دارد کِ ّذف اس ایي هطالؼِ خ ِهغالِ ی بی تحزکی در جاهؼِ ب ّذف:

ؽذ کِ ایي گزٍُ پشؽکی ًقؼ َم پشؽکی قشٍیي هی بالًگزػ ٍ ػولکزد داًؾجَیاى پزعتاری ٍ هاهایی داًؾگاُ ػ

.کِ السم  الگَی ٍ عزهؾق دیگزاى در عبک سًذگی هی باؽٌذؼِ دارًذ ٍ جاه ِبغیار هْوی در آهَسػ سًذگی عالن ب

 اعت ضاهي عالهت خَد ٍ دیگزاى باؽٌذ.

ایي پضٍّؼ اس ًَع تَصیفی تحلیلی بَد کِ توام داًؾجَیاى پزعتاری ٍ هاهایی بِ ؽکل عزؽواری تصادفی  رٍػ ّا:

افزادی  ًفز بَدًذ ، 400کِ تقزیبا حذٍد  بِ طَری کِ اس کل داًؾجَیاى پزعتاری ٍ هاهایی داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی

رٍػ جوغ اٍری دادُ اس پزعؼ ًاهِ  ٍارد پضٍّؼ ؽذًذ . (ًفز 200کاری داؽتٌذ ٍ تزم اٍل ًبَدًذ )وایل بِ ّوکِ ت

بزرعی آگاّی ٍ ًگزػ ٍ ػولکزد کِ در خصَؿ  1391در عال  کِ در هطالؼات رهضاًخَاًی ٍ ّوکاراى خَد عاختِ

 عؤاالت بزای اعتفادُ گزدیذ. اًجام ؽذ کِ دارای رٍایی ٍ پایایی هی باؽذ، داًؾجَیاى ًغبت بِ فؼالیت جغواًی 

 رٍایی .آهذ بذعت ₌0.87a)عؤال 16 حاٍی ( ًگزػ عؤاالت بزای ٍ (a₌0.75عؤال 6 حاٍی( جغواًی فؼالیت سهیٌِ در آگاّی

 بِ 0.78 پزعؾٌاهِ کزًٍباخ آلفای ٍ گزفت صَرت ٍرسػ هتخصصاى ٍ کارؽٌاعاى ًظزات اػوال با جغواًی، فؼالیت پزعؾٌاهِ

در ًْایت دادُ ّا بِ ٍعیلِ ًزم  پزعؼ ًاهِ با ّوکاری داًؾجَیاى تکویل گزدیذ. 200کِ در ایي هطالؼِ .آهذ دعت

یي ٍ هیاًِ عٌجیذُ ؽذ ٍ بِ هٌظَر اختالف آهاری هیاًگیي ّا اس هیاًگ اعتفادُ گزدیذ. 16ٍرصى   spssاس افشار آهاری 

بِ ػٌَاى هؼیار هؼٌی دار بَدى   p<0.05 اعتفادُ ؽذ. Tukeyٍ عپظ اس آسهَى تؼقیبی  ANOVA,T-Testآسهَى 

 اختالف هیاًگیي در ًظز گزفتِ ؽذ.

         133. آى ّا پغز ٍ بقیِ دختز بَدًذ %(28.5ًفز) 57عال بَد .  21.5 ± 0.5 عٌی  ًوًَِ پضٍّؼهیاًگیي  ّا:یافتِ

ًفز هؼادل  188 داًؾجَیاى هاهایی بَدًذ. %33.5هؼادل ًفز آى ّا  67 .داًؾجَیاى پزعتاری بَدًذ %(66.5ًفز آى ّا)

 ± 3.1هیاًگیي ًگزػ آى ّا در سهیٌِ فؼالیت بذًی ؼالیت بذًی ًگزػ هثبت داؽتٌذ.داًؾجَیاى در خصَؿ ف 92%

حاکی اس آى اعت کِ پیادُ رٍی ، ٍرسػ ّای کؾؾی ، بذًغاسی در دٍ  بز اعاط چک لیغت فؼالیت بذًی بَد. 5.9

  جٌظ تفاٍت هؼٌاداری داؽتِ اعت.

بیؼ در سهیٌِ فؼالیت جغواًی  یایي پضٍّؼ ًؾاى داد کِ آگاّی ٍ ًگزػ داًؾجَیاى پزعتاری ٍ هاهای گیزی:ًتیجِ

آًچِ در بَدُ اعت. ایي هطالؼِ حاکی اس آى اعت کِ ًَع فؼالیت بذًی در دٍ جٌظ دختز ٍ پغز هتفاٍت اعت.  %50اس 

هجوَع اس ایي پضٍّؼ بِ دعت آهذُ ایي اعت کِ ػلیزغن عطح باالی ًگزػ ٍ داًؼ داًؾجَیاى پزعتاری ٍ هاهایی 



لذا  رد ّای بیي الوللی ًیغت.هتٌاعب اعتاًذاهیشاى اًجام ػولی فؼالیت بذًی در آًْا ًغبت بِ فؼالیت ّای بذًی 

 هٌاعب بزای فؼالیت بذًی در آًْا هَرد تَجِ پضٍّؾگزاى اعت.تاکیذ بز فزاّن عاسی سهیٌِ 

 

 لکزد ، فؼالیت جغواًیآگاّی ، ًگزػ ، ػو ّا:کلیذٍاصُ

 


