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  ۲۴/۴/۸۸ :پذيرش        ۳۱/۶/۸۷ :دريافت

  
 ده يچک

 يها  بر اساس مدلي آموزشيها ن بانوان و نقش برنامهي بيتحرک ي بيباالوع ي منظم و شيت جسماني انجام فعاليايبا توجه به مزا :زمينه و هدف
ت يبر فعال) BASNEF(م شده بر اساس مدل بزنف يتنظ) ۲ (يت بدني تربواحد درسي ي ر برنامهي تاثي حاضر به بررسي آموزش بهداشت، مطالعه

  .پردازد يان دختر مي منظم دانشجويجسمان
 اصفهان که واحد يان دختر دانشگاه علوم پزشکي دانشجوي هي پژوهش را کلي  که جامعهبود ي تجربيا  پژوهش حاضر مطالعه:ي بررسروش

 کالس قرار داشتند ۶ان در ين دانشجويهمه ا). =۱۲۰N(داد  ل ي تشک، انتخاب کرده بودند۸۵- ۸۶ يلي اول سال تحصلم ساي را در ن۲ يبدن تيترب
م شده بر اساس ي تنظي پرسشنامهها   دادهيآور ابزار گرد. م شدنديتقس)  کالس۳(و مداخله ) س کال۳( به دو گروه کنترل يصورت تصادف هکه ب

 بر ي آموزشي  ماه تحت برنامهدوان گروه مداخله به مدت يدانشجو.  بوده استIPAQ ين المللي بيت جسماني فعالي پرسشنامهمدل بزنف و 
 ماه تحت دو گروه کنترل هم به مدت . قرارگرفتند)ساز ، عامل توانمندي انتزاعيها جارهنها،   باورها، نگرشمتشکل از( مدل بزنف ياساس اجزا

 آناليز مورد و . شديآور  ماه بعد از مداخله جمع۴ ماه و ۲بعد،  اطالعات مربوط قبل، .قرار گرفتند) ۲ (يت بدني تربي واحد عموممعمولآموزش 
  .قرار گرفتآمار تحليلي 

گروه .  را نشان داديدار ي اختالف معني آموزشي  بعد از مداخله مداخله و کنترلن گروه ي مدل بزنف بي اجزايرهايمتغن نمرات يانگي م:ها افتهي
  .داشت ي آموزشي ان برنامهي از پا پس ماه۴ و ۲  منظم دريت جسماني در خصوص انجام فعالي عملکرد بهتريدار ي به طور معنمداخله

 يت جسماني انجام فعالي نهيان در زمي جهت بهبود عملکرد دانشجويت بدني واحد تربي آموزشي  برنامهي طراحتواند در يم مدل بزنف: يريگ جهينت
  . داشته باشددمنظم کاربر

   اصفهان،ان دختري منظم، دانشجويت جسماني، فعال۲ يت بدني، تربي آموزشي بزنف، برنامه: يدي کلواژگان
  

  
  مقدمه

 سـالمت را وضـعيتي      (WHO)هداشـت   بجهاني  سازمان       
  ، )۱(ف کــرده اســت يــ تعري و نــاتوانيمــاريفراتــر از نبــود ب

  
  
  

  
، ي اسـت از رفـاه کامـل جـسم          که سالمت عبـارت    يبه طور 

  ). ۲ (يمـار ي نه تنها عدم ب وي معنو وي، اجتماع ي، روان يفطعا
  
  
  

  مربي دانشگاه علوم پزشكي سبزواركارشناس ارشد آموزش بهداشت،  -٢  نهمداانشگاه علوم پزشكي  استاد د دكتراي تخصصي آموزش بهداشت،-١
   دانشگاه علوم پزشکي اصفهانبدني، مربي  كارشناس ارشد تربيت-٤  مربي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،  زيستيكارشناس ارشد آمار -٣
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 يسبک زنـدگ  ل هستند،   ي در سالمت انسان دخ    ياريعوامل بس 
ذار بر سالمت انسان اسـت و بـر   ر گيتاثمهم و از عوامل سالم  

ـ  انجام فعال،"۲۰۱۰ مردم سالم تا سال "يها اساس شاخص ت ي
 سـالم   يت سـبک زنـدگ    يـ ن اولو ي منظم به عنوان اول    يجسمان

 ميليون  WHO ۱/۹حال آنکه طبق آمار      ).۱( عنوان شده است  
 درصـد  ۶۰ ،)۳(دهـد   تحركي رخ مي دليل بي همرگ در جهان ب  

با شـدت   ه شده   يتوص ي جسمان تيت جهان حداقل فعال   يجمع
مرگ  درصد ۲۲ گر،ي از طرف د).۴(دهند  يمتوسط را انجام نم
 مـرگ    درصـد  ۱۶ تا ۱۰هاي قلبي و عروقي،      حاصل از بيماري  

حاصل از سرطان سـينه، كولـون و سـرطان ركتـال و ديابـت               
 نسبت داده شده است و خطـر ابـتال بـه      يتحرک يمليتوس به ب  

حداقل فعاليت بـدني    كه   افراديهاي قلبي و عروقي در       بيماري
  ).۳(يابد   برابر افزايش مي۵/۱توصيه شده را ندارند تا 

ـ  ا ي کـشور  ي  مطالعهج حاصل از    ينتا  WHO کـه توسـط      راني
ـ  ي نشان داده است کـه شـ       ،منتشر شده است   ـ  يوع ب  در  يتحرک

 يت جـسمان يـ د بر انجـام فعال ي با تاکي و روستائيمناطق شهر 
سال بـه    ۶۴تا  ۱۵ يدان گروه سن  ن زنان و مر   ياوقات فراغت، ب  

 ي و در مجموع در همان رده سـن        درصد ۸/۵۸ و   ۳/۷۶ب  يترت
 ،ي جهـان يهـا   طبق آمار،ني همچن.)۵( بوده است    درصد ۵/۶۷

ـ که ا ) ۳(ترند   زنان نسبت به مردان کم تحرک      ت در  ين وضـع  ي
در  مـشهود اسـت،   کـامالً سال  ۲۴تا ۱۵ يگروه سن  درران و   يا
ـ  يتحرک يوع ب يران ش يا  ٦٨ سـاله  ١۵-٢٤ ين زنـان رده سـن  ي ب

 ۵/١٤ سـاله    ١۵-٢٤زان در مردان    ين م يکه هم  يدرصد، در حال  
  ). ۵(درصد است 

 سال فرصت   ١۵-٢٤ ي سن ي  رده نکته قابل توجه است که       نيا
ر يسـا  يهـا  رفتـار ر بـر  ي رفتار و تـأث   ي جهت شکل ده   يمناسب
شود  يمن دوران تثبت    ي که در ا   يعادات.  است ي زندگ يها دوره

ن در يا). ۶(ر گذار خواهد بود يار تأثي بس  سالم ي زندگ ر سبک ب
 مـنظم   ي جسمان يها تيزان مشارکت در فعال   يکه م  است   يحال

، و در   دانـشگاه  مدرسـه،    يطـ در   ي و جوان  يدر دوران نوجوان  
ن راستا مطالعات   ي در ا  .)۷(ابد  ي ي بعد از آن کاهش م     يها سال

 بعد از   يها سال تا   يت جسمان ي فعال ينشان داده است که الگو    
ـ  دار مانده اسـت   ي پا يليفارغ التحص   درصـد   ٨٥ کـه  يطـور  ه، ب

ــراد ــه در دوره ياف ــشجوي ک ــ فعاليي دان ــنظم يت جــسماني  م
 يقابل توجهمشارکت )  سال بعد٦( بعد   يها  در سال  ،اند داشته

ـ  ا.انـد  داشـته  ي جـسمان  ها تيدر انجام فعال   هـا نـشان    افتـه ين ي
 يهـا  سـال  يطـ  در   يانجـسم ت  ي فعال ي چنانچه الگو  ،دهد يم

 بعد از فارغ    يها  در سال  ن الگو يود، ا  ش يگذار هي پا ييدانشجو
ـ ). ۸(ماند  يدار مي پايليالتحص  اني دانـشجو ي بررسـ ،نيهمچن

 ١٥کـه فقـط       نـشان داد    اصـفهان  يدختر دانشگاه علوم پزشک   
شـته  ک ريان اظهار کردند که به طور منظم در     يجودرصد دانش 

  ). ۹(ند ا ت بودهي مشغول فعاليورزش
ــاز د ــومي ــت عم ــشگاهيدگاه بهداش ــوزش دان ــاي و آم   د ي ش
واحد درس تربيت بدني و آمـوزش فعاليـت بـدني در             ي  هيارا

ـ عـادات فعال   يهـت شـکل دهـ      ج اقـدام ن  يدانشگاه آخـر   ت ي
 عموماًان  ي دانشجو ،ليتحص يدر ط ). ١٠( منظم باشد    يجسمان

 ي هرند و آماد  يگ ي قرار م  ه شده ايط و دروس ار   ي مح ريتحت تأث 
رات يين تغيخود هستند که ا   ير و چالش در زندگ    ييرش تغ يپذ
قابل ذکر است   . شود آنها   يزندگسبک   بهبودند منجر به    توا يم

مـدت زمـان قابـل       ،روزانـه  لي تحـص  ي در طـ   انيدانـشجو که  
وتر و  يکـامپ اسـتفاده از    مطالعـه،   در حـال    در کـالس،     يتوجه

نده هم بـه    يشود در آ   ي م ينيب شيپحرکت هستند و     يبنترنت  يا
 با توجه ن دانشگاهيبنابرا). ٧( وندنديحرکت بپ يجمله مشاغل ب
 يجـاد، حفـظ و ارتقـا   يا جهـت  ي مکان خـوب   به رسالت خود  

ـ  ترب يهـا   و کـالس   شـود  يمحسوب م  سالم   يسبک زندگ  ت ي
ــدن ــش مهمــيب ــاهي نق ــار، نگــرش،ي را درکــسب آگ  و  رفت

 يريشگي سالم و پ   يسبک زندگ با  ارتباط    در ي فرد يها مهارت
ــزمن ايهــا يمــاريباز  ــي م ــا م ــد  يف ــشجو ).١١(کن   ان در يدان
 به طـور   يت جسمان يبا اصول فعال  معموالٌ   يت بدن يوس ترب در

 ي درسـ يهـا   بعد از برنامه و انتظار است،شوند يم آشنا   يتئور
ـ  فعال يهـا   بـا عالقـه و داوطلبانـه در برنامـه          يت بـدن  يترب ت ي

  کت  شـر   اسـت،  ي واحـد درسـ    ي که از اهداف اصـل     يجسمان
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ـ  تربيت جسمان ياگرچه فعال  ).٢(کنند    و مـداخالت  يت بـدن ي
ـ      يتـوجه  يمربوط به آن همواره مورد ب         الزم ي بـوده اسـت ول

 در  ينقـش مهمـ   توانـد    يم يت بدن يتربدرس  به ذکر است که     
ــپ ــيريشگي ــ ي ب ــشجويتحرک ــد  ي دان ــته باش    از).٧(ان داش
ــه، درس  يينجــاآ ــتربک ــدني ــفعال ويت ب ــي ورزش تي  از يک

 يهـا   برنامـه  اسـت،   و سـالمت   بهداشـت  ه مرتبط ب  يها حوزه
هـا و    گيري از تئوري   آموزش بهداشت بر اساس اهداف و بهره      

  يآمــادگ ي نــهينــد زماتو يمــ  مربوطــهيزيــر  برنامــهيالگوهــا
، ي، ذهنـ  ي جـسمان  يها تي قابل ي و گروه را در ارتقا     دافرا يکل

ـ   يجاني، ه ياجتماع   در نظـر   سـالم    ي اصـول زنـدگ    و ي و روان
   يکـاربرد  آمـوزش بهداشـت      يهـا   از مـدل   يکي. )١٢ (رديبگ

ــهجهــت در  ــر برنام ــع يزي ــن رف    آمــوزش بهداشــت يهــا ازي

ــدل ــف م ــت )BASNEF (بزن ــ ا،اس ــور  ي ــه منظ ــدل ب   ن م
ـ  جهـت تغ   يزير  رفتار و برنامه   ي  مطالعه  ين عـوامل  يـي ر و تع  يي
 بـه کـار     ، انجام رفتـار مـوثر     ي افراد برا  يريگ مي در تصم  دخيل

  ديب دو مــدل پرســ يــاز ترکزنــف  بمــدل. )١٣ (دور يمــ
 PRECEDE (Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis & Evaluation) و 

  BIM (Behavioral Intention Model) يقصد رفتـار 
 و  ي معرف ي هابل  جان ن مدل توسط  يا .)١٤( است   حاصل شده 
ــشکل از ــا مت ــرش)Beliefs (باوره ــا ، نگ ، )Attitudes( ه

ــار امــل و، ع)Subjective Norms (ي انتزاعــيهــا  هنج
 از يبــي، همـراه بــا ترک )Enabling Factors (ســاز توانمنـد 

ـ فکرد  يرو  )نيالرنـس گـر  ( و مفهـوم عوامـل قادرسـاز       نيشبي
  ).١۵. ( است)١ شكل(

    

  
  

  ريزی بر اساس مدل بزنف چار چوب مفهومی برنامه: ١ شكل
  

ــ ايکــاربرد اصــل ــي تعمــدل درن ي  کــه در  اســتين عــواملي
 انجـام رفتـار   يافراد برا کردن آن توسط   يعمل  و يريگ ميتصم

ر يهر چند که درک تـأث     ). ١٣(شود   ي به کار گرفته م    ،مورد نظر 
 شود که فراتر از فرد بوده       يتواند منجر به مداخالت    يبر رفتار م  

 در سـطح  ي انتزاعيهاهنجارر گذار بر  ي تاث ييها و شامل برنامه  
 ،ي اقتـصاد  خانواده، گـروه و جامعـه و فـراهم نمـودن عامـل            

با توجـه    ).١۵ ( رفتار باشد  ي  ل کننده يتسه ياسي و س  ياجتماع

 در دوران   مـنظم  يجـسمان ت  يفعال رفتار يريگ شکلت  يبه اهم 
، ي آموزشـ  يها  امکانات، دوره  فراهم نمودن  و لزوم    ييدانشجو

 در  ي رفتـار  يها آموزشـ   مدل يريبا بکارگ  )٨ ( الزم مداخالت
ن مطالعه بـا هـدف      ي، ا )۱۶ (يت جسمان ي فعال ي  جهت مداخله 

م ي تنظ ٢ يت بدن ي واحد درس ترب   ي آموزش ي  ر برنامه ين تاث ييتع
ان ي منظم دانشجويت جسمانيشده براساس مدل بزنف بر فعال    

  . اصفهان صورت گرفتيدختر دانشگاه علوم پزشک
  
  
  
  
  

  ي درباره اعتقاد

 رفتار نتايج

  نسبت نگرش

 رفتار به

   انتزاعي هاي رجانه

  قصد به
  رفتار

 رفتار

  يهنجار اعتقادات

 هاي زهانگي

 فرد از اطاعت
 کننده عوامل قادر
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  بررسيروش 
. باشد ينگر م ندهي و آيمه تجربي ني  حاضر مطالعهپژوهش      

ـ  پـژوهش کل   ي  جامعه ان دختـر دانـشگاه علـوم    ي دانـشجو ي هي
ـ  اصفهان بـود کـه واحـد درس ترب         يپزشک  را در   ۲ يت بـدن  ي

محـل  .  انتخاب کرده بودند   ۸۵-۸۶ يلي اول سال تحص   لسا مين
 دانشگاه علـوم  يد موحدي شهيت بدني سالن ترب، برنامه ياجرا

 يان دختر که واحد درس    ي دانشجو ي  هيکل. اصفهان بود  يپزشک
 انتخاب ۸۵-۸۶يلي اول سال تحصلسا مي را در ن۲ يت بدنيترب

سـپس بـه صـورت    . وارد مطالعه شدند  ،  )=۱۲۰n(کرده بودند   
ـ  ترب معمـول  کـالس در گـروه آمـوزش         ۳ يتصادف   يت بـدن  ي

 بـر اسـاس مـدل    ي کالس در گروه آموزش۳و  )کنترلگروه (
ــ ــوزش بهداش ــفيتآم ــروه م(  بزن ــهگ ــد) داخل ــرار گرفتن . ق

زمـان    شده بود کـه هـم  ي طراحيها به نحو   کالس يبند ميتقس
ـ  در سـالن ترب    داخلـه  و م  کنتـرل  يها گروه  حـضور   يت بـدن  ي

و گر متفـاوت بودنـد      يکـد يها با    گروهن  يمدرس. نداشته باشند 
 و  کنتـرل  در هر دو گروه      ي ورزش ي   رشته يها س مهارت يتدر

ها  ن شده در سطح دانشگاهيي تعيها ر فصل بر اساس س مداخله
 گـروه   ر نفـر د   ۵۸ ،بر اساس ضـوابط مطالعـه     . گرفتصورت  

 ،بررسين  يدر ا .  قرار گرفتند  کنترل نفر در گروه     ۵۵ و   داخلهم
ـ  زيا  حرفـه يا و دکتـر يان مقاطع کارشناسي دانشجوي  هيکل ر ي

 وارد ، را انتخاب کرده بودنـد     ۲ يت بدن ي سال که واحد ترب    ۳۰
، ي بـاردار شرط خروج از مطالعه شامل مـوارد   شدند و   ه  مطالع
، يکيريت ف ي فعال ي   محدود کننده  يها يماريبتال به ب  ا،  يتمعلول

ا يـ ل به شرکت در مطالعه و       ي جلسه، عدم تما   ۲ش از   يبت ب يغ
زمان واحـد     و انتخاب هم   ي پژوهش يها ر طرح يشرکت در سا  

   . بود۲ و۱ يت بدنيترب
ها و پس  فته قبل از آغاز کالس  ک ه يش آزمون   ي پ ي  پرسشنامه
 و قبـل از     ي آموزشـ  ي  ک هفته بعد از اتمام دوره     يه  يآزمون اول 

ـ    ـ  ترب يآغاز امتحانات عمل ـ  ي دانـشجو  يت بـدن  ي ن گـروه   يان ب
 يريـ گ ي پ ،گريفاز د  . شد يآور ع و جمع  ي توز کنترل و   مداخله

ها طبـق برنامـه در فواصـل         يريگ ين پ ي که ا  گروه مداخله بود  

ـ (  مـاه  ۴و  ) اول يريگ يپ( ماه۲ ـ بعـد از پا   )  دوم يريـ گ يپ ان ي
تعـداد جلـسات بـا در نظـر      .  صورت گرفت  ي آموزش ي  برنامه

ـ        ي واحـد درسـ  يگـرفتن عـدم تـداخل زمـان امتحانـات عمل
ماه و  ۲ ها بر اساس مدل بزنف در مدت  با آموزش يبدن تيترب
 و در مجموع مداخله گروه يها ک از کالسي هري جلسه برا۸

ــود۲۴ ــسه ب ــا شرو.  جل ــوزش در يه ــدائي دق۳۰ آم ــه ابت    يق
ـ يتمـر  لم، پرسش و پاسخ،  يش ف ي، نما يشامل سخنران   ين عمل

  روزانه، ي در زندگ  يت جسمان يش فعال ي جهت افزا  يزير برنامه
 انجام شـده   يها تيان از فعال  يجو گزارش دانش  ،يبحث گروه 

 ۴ يها  در گروه دوستانيها ل گروهيست و تشکيتوسط چک ل
 نـور   يها  از رسانه  مداخله آموزش گروه    ي ط در . نفره بود  ۵و  

 ي ، پردهlap top ،انهيرا( ل مربوطهير نورتاب و وسايتاب و غ
) power point  نرم افـزار ي ر، پروژکتور، برنامهيانعکاس تصو

ـ . ، و لوح فـشرده اسـتفاده شـد        يجزوات آموزش  ن، بـا   يهمچن
 ا حضوري بـه ي و يق تماس تلفني ارتباط با آنها از طر    يبرقرار

شد خارج از ساعات کالس پاسخ داده ان در  يسواالت دانشجو 
 آمـوزش برنامـه     ير رسم ي غ يها  از روش  ين بخش مهم  يکه ا 
 تمـام زمـان کـالس و تـرم بـه آمـوزش          کنتـرل در گروه   . بود

 ي  برنامـه  در .افـت ي اختـصاص    ي ورزشـ  ي   رشـته  يها مهارت
ـ دانـشجو با   ۲ ي عمـوم  يبـدن  تي ترب يآموزش د بـا توجـه بـه       ي

زات ي و تجهي انسانيروي و ني موسسه آموزشيورزشامکانات 
 يا اجتمـاع ي و  يا چند ورزش متداول انفراد    يک  ي در   يورزش

م شده  ي تنظ ي آموزش ي  نامهو بر ) ۱۸(به طور فعال شرکت کند      
ـ بر اساس مدل بزنـف عـالوه بـر تاک       از يکـ يد بـر آمـوزش   ي

 و  يت جـسمان  يـ م فعال ي به آمـوزش مفـاه     ي ورزش يها مهارت
ان بـا   ي دانـشجو  ي   روزانـه  يش آن در زنـدگ    يافـزا  يراهکارها

 . و طبـق مـدل بزنـف پرداخـت    يتار رفيها کياستفاده از تکن  
قـه  ي دق۳۰  درداخلـه  فعـال در گـروه م    يم زندگ يآموزش مفاه 

ح آن قبال ذکـر شـد، بعـد از          ي که توض   کالس ارائه شد   ييابتدا
 و  تي هـدا  ين ورزشـ  ي به سمت زمـ    انيان آموزش دانشجو  يپا
ـ  مربـوط بــه   يهـا   مربوطـه تحـت آمــوزش  يمربــ ي لهيوسـ  هب
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 يا  پرسـشنامه  يابزار گردآور  .گرفتند قرار   ي ورزش يها مهارت
 ک شامل سن، ي سوال مربوط به اطالعات دموگراف     ۷مشتمل بر   

ـ  فعالي سابقه ، محل سکونت،  يلي تحص ي  رشته  ي ت در رشـته ي
ـ فعال ،يم ورزشـ يت در تي عضوي ، سابقه يورزش ت در رشـته  ي
 سـوال در  ۹تعـداد   بـود و   يم ورزش ي در ت  تي و عضو  يورزش

 سـوال در  ۵ ،ي جـسمان تي فعالمرابطه با نگرش نسبت به انجا 
، در رابطـه  يت بدني درس ترب تي اهم رابطه با نگرش نسبت به    
 سوال در رابطه    ۵ و   ي جسمان تي فعال مبا نگرش نسبت به انجا    

ـ با نگرش نسبت به درس ترب       و بخـش مربـوط بـه        يت بـدن  ي
ــفعال ــسماني ــاس   يت ج ــر اس ــشنامهب ــي پرس ــ ني ب  يالملل

)International Physical Activity Questionnaire [IPAQ]( 
 نگـرش و   ي  نـه ي سـوال در زم    ۹گونه که اشاره شـد       همان .بود

ــام فعال   ــذت از انج ــساس ل ــاح ــسماني ــ و يت ج  يريادگي
ـ اهم  مربوط بـه آن،    يها مهارت ـ  فعال تي   مـنظم،  يت جـسمان  ي

 يهـا  تي فعال نقشد،ي جديها  مهارتيريادگيعالقه نسبت به    
، ي و عروقي قلبيها يماري سالمت روان، کاهش ب     در يجسمان

 سـالمت دراز مـدت و بهبـود       پر خطر،  يها  از رفتار  يريشگيپ
کـرت  ياس ليـ هـر سـوال در مق   . شـد  ي طراح يروابط اجتماع 

ـ   موافقيتا حد  موافق،  به صورت کامال موافق،    يا نهيگز پنج ا ي
  بيــازات بــه ترتيـ خــالف بــا امت، مخــالف و کـامال م مخـالف 
 ۳۶ن صـفر تـا     ي کل نگرش ب   ي   شد و نمره   يطراح ۱،۲،۳،۴،۰

ها  ل دادهيه و تحلي تجزياس در نظر گرفته شده برايمق ر و يمتغ
سواالت مربوط به   .  بوده است  ۱۰۰در رابطه با نگرش نمره از       

 سـوال و در رابطـه بـا         ۵ هم در    يت بدن ينگرش نسبت به ترب   
 ،يت جـسمان يـ جاد لذت از انجـام فعال  ير ا  د يت بدن ينقش ترب 

ــزام در انجــام فعال ــال ــه،۳ حــداقل يت جــسماني   روز در هفت
 نـسبت  يش آگاهيح آنها، افزايها و انجام صح    مهارت يريادگي

ـ ها و نقش ترب   تيبه انجام فعال     دريجـاد آگـاه  ي در ايت بـدن ي
ـ رابطه بـا نقـش فعال     در سـالمت جـسم و روان   يت جـسمان ي

ـ  ا ياز بند ي امت ي  وهنح. دي گرد يطراح ز هماننـد  يـ ن قـسمت ن   ي
 بود يت جسمانيسواالت مربوط به نگرش نسبت به انجام فعال    

ـ ر و بر حـسب درصـد ب     ي متغ ۲۰ن صفر تا    ي کل ب  ي  و نمره  ان ي
ـ فعال) عملکـرد (قسمت رفتـار    . شد  بـر اسـاس     يت جـسمان  ي

ــشنامه ــتاندارد ي پرس ــIPAQ اس ــود ي طراح ــده ب ). ۱۷(  ش
 بوده است و پرسشنامه يالملل نيکل ب بر اساس پروت  يازبنديامت

 ي جـسمان  يهـا  تيـ ن دستورالعمل شدت مجمـوع فعال     يطبق ا 
ـ انجام شـده        ي مـصرف ي انـرژ ي انـه يک فـرد بـا توجـه بـه م     ي

ن يمتوسط و سنگ  از سه گروه سبک،يکي روز گذشته در ۷در 
 که مدت زمـان  ييها تيترتيب كه فعالبدين ). ۱۸(قرار گرفت  
 در محاسـبه در نظـر گرفتـه نـشد و     ،بودقه ي دق ۱۰آن کمتر از    

 متوسط، شديد و يا پياده      يهاي جسمان  چنانچه تركيب فعاليت  
ــداقل  ــي حــ ــه ۵روي در طــ ــته بــ ــداقل روز گذشــ   حــ

 met-min/week۶۰۰،شــدت فعاليــت جــسماني  رســيده باشــد 
ـ گرد يدانـشجو متوسـط تلقـ    در صـورتي شـدت فعاليـت    . دي

 شرايط زير را ه يكي ازد ك محاسبه ش شديد،دانشجوجسماني  
 مجموع انرژي صرف شده براي فعاليت جسماني شديد .داشت

 met-min/week ۱۵۰۰ روز گذشته به ۷ روز از ۳طي حداقل 
 روز گذشته مجموع انرژي صرف شده ۷رسيده باشد و يا طي 

يا پياده روي  هاي متوسط، شديد و براي انجام تركيبي از فعاليت
اگـر دانـشجو    . ه باشد  رسيد met-min/week ۳۰۰۰حداقل به   

 هيچ فعاليتي را گزارش نكرده بود و شـرايط بـاال را نداشـت،             
د بندي ش طبقها سبک يين ي شدت پا  در گروه شدت فعاليت آن    

 بخش نگرش از روش اعتبـار       ين اعتبار علم  ييجهت تع  ).۱۷(
 يب کـه مطالعـه و گـرد آور     يـ ن ترت يبـد   استفاده شد،  يمحتو
 به عمـل  ي آموزشي طهيح در ي و خارج يات معتبر داخل  ينشر

ط د که اهـداف مربـو  يم گردي تنظيا پرسشنامهت يآمد و در نها 
ـ پا.  را پوشـش دهـد    ي آموزش ي  به دوره   بخـش سـواالت   يياي

 کرونباخ در قسمت مربـوط     ي  ب آلفا ينگرش با استفاده از ضر    
و در قسمت نگـرش نـسبت        درصد   ۶/۷۷ يت جسمان يبه فعال 

ـ  ترب يواحد درس ت  ياهمبه   ـ  درصـد  ۹/۸۲ يت بـدن  ي   دسـت  ه ب
تـا زمـان     به عملکـرد،  قسمت مربوط  يياين پا ييجهت تع  .آمد

ـ ، در ا  انجام مطالعه   از ترجمـه و مطالعـه       ي حـاک  يران بررسـ  ي
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ـ پرسـشنامه لـذا  ). ۱۷(افت نشد ي) IPAQ(توسط    ي لهيوسـ  ه ب
و   ترجمه شـد   ي به فارس  يسين و کارشناسان از انگل    يمتخصص

ـ  يبه صـورت پـا     ـ  دانـشجو توز   ۳۳۷ن  يلوت ب ـ و در نها  ع  ي ت ي
 مطـرح   يت هـا  يـ ن فعال يتر  بر اساس عمده   يي نها ي  پرسشنامه

   داخلــهو بــر اســاس اهــداف م) ۹(ان يشـده توســط دانــشجو 
ـ  م ي  سهي مقا يبرا.  شد يطراح   ن نمـرات نگـرش قبـل و        يانگي

ـ        يبعد از مداخله ب    و بـراي    مـستقل،    ين دو گـروه از آزمـون ت
ــسه ــل وي  مقاي ــروه   قب ــر گ ــه در ه ــد از مداخل    از  دوران بع

 Repeated Measure ANOVAي سهي مقايبرا. استفاده شد 
ن دو گـروه از آزمـون   ي در هر مرحله ب  يت جسمان يشدت فعال 

 مختلف در هر گروه از يها سه در زمان  ي مقا ي و برا  يتنيو-من
 يآزمون کـا .  شده استهاستفاد) Friedman(د من   يآزمون فر 

ـ  دموگراف يهـا  يژگي و ي  سهي مقا ير برا ياسکو ن يهمچنـ ک و   ي
ـ    ي جسمان يها تيفعال ن دو گـروه و در صـورت    ي انجام شده ب

 ۰۵/۰ کمتـر از    P-value. شر اسـتفاده شـد    يق ف ياز آزمون دق  ين
  .دي گرديدار تلق يمعن
  
  ها  افتهي

   و n( ۸۵/۱±۴۳/۲۱=۵۸(مداخلـه   در گـروه    ين سن يانگيم     
ــوده اســتn(۰۲/۲±۵۵/۲۱=۵۵(کنتــرل در گــروه  ــ.  ب از  لقب

، اخــتالف مداخلـه  و کنتــرلن گـروه  ي بــيزشـ  آموي مداخلـه 
ـ ، م يلي از لحاظ مقطع تحص    يدار يمعن  ي  ، سـابقه  ين سـن  يانگي

 ي ورزشـ ي ت در رشته ي فعال ي  ، سابقه يم ورزش يت در ت  يعضو
)۰۵/۰P>(  ن گـروه  ي بي آموزشي قبل از مداخله . مشاهده نشد

ج انجـام  ي نگرش نسبت به نتـا نيانگي م به جز مداخله و   کنترل
ـ    يانت جـسم  يفعال ـ    هدو گـرو  ن  ي مـنظم ب    يدار ي اخـتالف معن

که  ي مشاهده نشد، در حال) داشتيشتريگروه کنترل نگرش ب(
ـ  اختالفات مذکور بعد از مداخله بر اسـاس مـدل بزنـف،      ن يب

ـ  و ب  دار ي معن نترلکمداخله نسبت به گروه     گروه    ديـ شتر گرد ي
 کـه   دهـد  ينـشان مـ     و چهـار   کيول شماره   اجد). ۱جدول  (
 يهـا  هنجـار ها به جز عملکرد و       ري متغ يت تمام ن نمرا يانگيم

ــ ــد از آمــوزش بــ   يانتزاع ــله بع ــروه ي بالفاص   کنتــرلن گ
ـ اخـتالف    مداخلهو   کـه   يدر حـال . نـشان داده اسـت    دار   يمعن
ــم ــرات ايانگي ــن نم ــن متغي ــم در  ي ــا ه ــاه و ۲ر ه ــاه ۴ م    م

ـ        ـ   يدار يبعد از آمـوزش اخـتالف معن  و کنتـرل ن گـروه  ي را ب
  دهــد  ي نــشان مــ۲جــدول شــماره  .دهــد يمــ نــشان مداخلــه

ــشجوکــه  ــروه يقــصد دان ــه ان در گ ــهيدر زممداخل ــراري ن    ق
 ي  نـده ي در آ  ي هفتگـ  ي   منظم در برنامـه    يت جسمان يدادن فعال 

ـ         کينزد ـ    ه نسبت بـه گـروه کنتـرل ب    قبـل   يدار يصـورت معن
 نـشان  ۳ ي جـدول شـماره    .ر کرده است  ييو بعد از مداخله تغ    

  ي کـه قـصد کمتـر   يانيانشجون ديب از مداخله  لدهد که قب   يم
   مـــنظم گـــزارش کـــرده ي جـــسمانتيـــرا در انجـــام فعال

ــ ،بودنــد     ).<۰۵/۰P ( مــشاهده نـــشد يدار ي اخــتالف معنـ
ـ       يکه ا  يدر حال  کنتـرل و  ن گـروه   ين اختالف بعد از مداخلـه ب

  .)<۰۰۱/۰P (دار بوده است يمعنمداخله 
ــشجو۴ ي جــدول شــماره ــرل و  در گــروه  را کــهياني دان کنت

 يهـا  هي طبـق توصـ  بر منظم   ي جسمان تيعملکرد فعال  ،مداخله
 .)۱۸ (کنـد  يسه مي را مقا دارندکا  ي آمر يها يماريمرکز کنترل ب  

   شــدت فعاليــت جــسمانيي  بــه مقايــسه۱ ي نمــودار شــماره
ــتورالعمل    ــق دس ــده طب ــام ش ــشنامهانج ــيني پرس ــي  ب   الملل

نـي  آزمـون مـن  . پـردازد   مي(IPAQ)  فعاليت جسماني  ت  وي
ــه   ــشان داد کـ ــد از  نـ ــله بعـ ــه و بالفاصـ ــل از مداخلـ   قبـ

ــه ــتال  ي برنام ــه اخ ــرل و مداخل ــروه کنت ــين گ ــي ب  ف آموزش
ــ معنــي   هــاي جــسماني انجــام  تداري از لحــاظ شــدت فعالي

ــته اســت  ــود نداش ــالي .)<۰۵/۰P (شــده وج ــن در ح ــه اي   ک
 ي  مـاه بعـد از برنامـه   ۲( هـاي پيگيـري اول    در زمـان  فاختال

)  آموزشــيي ز برنامـه مــاه بعـد ا ۴( و پيگيـري دوم ) آموزشـي 
ــي ــت  معن ــوده اس ــسون در).>۰۰۱/۰P(دار ب ــون ويلکاک    آزم

  گـروه مداخلـه نـشان داد کـه بـين شـدت فعاليـت جـسماني        
ــا ــه  مانج ــه رابط ــد از مداخل ــل و بع ــده قب ــيي  ش   داري   معن

  کـه چنـين رونـدي        در حـالي   )<۰۵/۰P(وجود داشـته اسـت      
  . در گروه کنترل مشاهده نشد



  اي و همكاران دكتر سيد محمد مهدي هزاوه 
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  ، قبل و بعد از مداخله آموزشي بين)هاي انتزاعي، عوامل قادر سازهنجارآگاهي، نگرش، ( مدل بزنف يانگين نمرات اجزامي ي مقايسه: ۱جدول 
  .گروه کنترل و مداخله

  آموزش تربيت بدني بر اساس : گروه مداخله
  مدل بزنف

  معمولآموزش  :گروه کنترل 
  تربيت بدني

   آزموني نتيجه
T-مستقل  

متغير مربوط به 
  اجزاي مدل بزنف

ون
آزم

ش 
پي

  
گين

ميان
SD

)
ون  )

آزم
س 

پ
  

گين
ميان

SD
)

(  

اول
ري 

پيگي
#  

گين
ميان

SD
)

(  

دوم
ري 

پيگي
Ð  

گين
ميان

SD
)

مون  )
ش آز

پي
  

گين
ميان

SD
)

مون  )
س آز

پ
  

گين
ميان

SD
)

اول  )
ري 

پيگي
  

گين
ميان

SD
)

دوم  )
ري 

پيگي
  

گين
ميان

SD
)

مون  )
ش آز

 پي
P=

 
  

مون
س آز

 پ
P=

 
  

اول
ري 

پيگي
 

P=  دوم
ري 

پيگي
 

P=
 

  

  ۴۴/۳۴  آگاهي
)۹۶/۲۱(  

۲/۷۰  
)۱/۲۱(  

۵/۵۲  
)۶/۲۲(  

۴/۵۳  
)۶/۲۴(  

۳۶/۴۰  
)۲۵/۱۸(  

۰۰/۴۰  
)۰۸/۲۱(  

۴/۳۸  
)۳/۲۱(  

۴/۴۰  
)۵/۲۱(  

۰۷/۰  ۰۰۱/۰<  ۰۰۲/۰*  ۰۰۸/۰*  

نگرش نسبت به 
انجام فعاليت 
 جسماني منظم

۱۹/۶۵  
)۳۱/۱۹(  

۲۸/۷۸  
)۷۷/۱۳(  

۳۲/۷۷  
)۹۸/۱۲(  

۳۵/۸۰  
)۰۹/۱۴(  

۰۰/۷۰  
)۷۷/۱۶(  

۸۷/۷۱  
)۲۱/۱۷(  

۶۰/۶۹  
)۰۵/۱۳(  

۰۲/۶۹  
)۷۱/۳۱(  ۱۶/۰  ۰۳/۰ * ۰۰۳/۰ * ۰۰۱/۰< * 

نگرش نسبت به 
نتايج انجام فعاليت 

 جسماني منظم

۸۱/۷۱  
)۷۷/۱۴(  

۷۵/۸۶  

)۹۷/۹(  

۸۰/۸۴  
)۶۶/۱۱(  

۲۸/۸۴  

)۸۵/۱۱(  
۸۱/۷۸  

)۴۶/۱۴(  
۰۰/۷۹  

)۷۴/۱۲(  

۰۵/۷۷  
)۵۴/۱۱(  

۴۴/۷۸  
)۵۱/۱۵(  ۰۱/۰ * ۰۰۱/۰< * ۰۰۱/۰< * ۰۴/۰ * 

۶/۵۳ نرم هاي انتزاعي  
)۷۳/۲۵(  

۲۸/۶۲  
)۲۰/۲۳(  

۲۲/۷۲  Ω 

)۹۵/۱۵(  
۶۸/۶۷  

)۹۹/۱۸(  
۵۱/۵۱  

)۳۷/۲۴(  

۲۴/۵۹  

)۰۹/۱۶(  

۱۳/۶۰  
)۶۰/۱۹(  

۵۱/۵۳  
)۲۶/۲۳(  ۷۲/۰  ۴۲/۰  ۰۰۱/۰ * ۰۰۲/۰ * 

۷۶/۲۳ عوامل قادر ساز  
)۸۱/۱۹(  

۸۲/۸۱  
)۲۲/۱۲(  

۹۱/۷۵  
)۱۶/۲۳(  

۸۵/۷۴  
)۳۶/۲۰(  

۹۳/۲۴  
)۳۳/۱۹(  

۳۶/۳۲  
)۴۸/۱۸(  

۳۱/۳۴  
)۱۴/۲۱(  

۵۹/۲۷  
)۸۰/۱۷(  

۷۵/۰  ۰۰۱/۰< * ۰۰۱/۰< * ۰۰۱/۰< * 

  .داري را بين دو گروه نشان داده است اختالف معني مستقل-T آزمون ي نتيجه*
  )>۰۰۱/۰P (.داري را بين پيش آزمون و پس آزمون و فواصل پيگيري نشان داده است  اختالف معنيR.M.ANOVA آزمون ي  نتيجه**

داري را بين پيش آزمون و پـس آزمـون و فواصـل      اختالف معني،هاي انتزاعيهنجار و زمل قادر سا فقط در موارد عوا   R.M.ANOVA آزمون   ي   نتيجه ***
 )>۰۰۱/۰P( پيگيري نشان داده است

  )>۰۵/۰P(داري را بين پيش آزمون و پس آزمون نشان داده است  زوج اختالف معنيT آزمون ي نتيجه &
Ω آزمون ي نتيجه T۰۵/۰(ون و پيگيري اول نشان داده است داري را بين پس آزم زوج اختالف معنيP<(  
  )>۰۵/۰P(داري را بين پيگيري اول و پيگيري دوم نشان داده است  اختالف معني زوجT آزمون ي  نتيجه€

  . آموزشي استي  ماه بعد از پايان برنامه۲ها مقصود  در تمامي بخش # پيگيري اول
  . آموزشي استي يان برنامه ماه بعد از پا۴ها مقصود   در تمامي بخشÐ پيگيري دوم

 
  .، طي مراحل مختلف برنامه نزديکي آينده  قصد دانشجويان در جهت انجام هفتگي فعاليت جسماني منظم دري مقايسه: ۲جدول 

 پيگيري دوم پيگيري اول بالفاصله بعد از مداخله قبل از مداخله مراحل برنامه

  قصد

زياد
لي 

خي
  

ياد
ز

کم  کم  
ي 

خيل
  

صالٌ
ا

زياد  
لي 

خي
  

ز
کم  کم  ياد
ي 

خيل
  

صالٌ
ا

زياد  
لي 

خي
  

ياد
ز

کم  کم  
ي 

خيل
  

صالٌ
ا

  

لي 
خي

ياد
ز

  

ياد
ز

کم  کم  
ي 

خيل
  

صالٌ
ا

  

  ٠  ٣  ١٤  ٢٩  ٣  ٠  ٣  ١٦  ٣٠  ٢  ٠  ٤  ١٧  ٣٠  ٦  ١١  ١٢  ٣٢  ٣  ٠  تعداد

وه 
گر

داخ
م

  هل

  درصد
١/٦  ٦/٢٨  ٢/٥٩  ١/٦  ٠  ٩/٥  ٤/٣١  ٨/٥٨  ٩/٣  ٠  ٧  ٨/٢٩  ٦/٥٢  ٥/١٠  ١٩  ٧/٢٠  ٢/٥٥  ٢/٥  ٠  ۰  

  ٣  ١٤  ٢٤  ٣  ١  ٢  ١٧  ٢٣  ٦  ٣  ٢  ١٨  ٢٧  ٦  ٢  ٨  ١٤  ٢٨  ٤  ١  تعداد

روه 
گ

ترل
کن

  

  ٧/٦  ١/٣١  ٣/٥٣  ٧/٦  ٢/٢  ٩/٣  ٣/٣٣  ١/٤٥  ٨/١١  ٩/٥  ٦/٣  ٧/٣٢  ١/٤٩  ٩/١٠  ٦/٣  ٥/١٤  ٥/٢٥  ٩/٥٠  ٣/٧  ٨/١  درصد

  >P ٠٠١/٠  >P ٠٠١/٠ >P ٠٠١/٠  =Mann-whitney                  ۶۲./ Pي آزمون  نتيجه  



   ي واحد درسي تربيت بدني بررسي تاثير برنامه 
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  . انجام فعاليت جسماني منظم گزارش کرده اندي دانشجوياني که قصد کمتري را در زمينه تصميم قاطع ي مقايسه: ٣جدول 
  مطمئن نيستم  هنوز تصميم نگرفته ام  فکر خواهم کرد   درصد١٠٠

-Mann  آزموني نتيجه

whitney  
مراحل تصميم قاطع در جهت انجام فعاليت 

  جسماني منظم
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  قبل از مداخله  ۱۹  ۱۱  ۵/۳۴  ۲۰  ۵/۳۴  ۲۰  ۹/۶  ۴  داخلهگروه م

  ۴/۱۶  ۹  ۵/۲۵  ۱۴  ۷/۳۲  ۱۸  ۴/۱۶  ۹   کنترلگروه

  

۲۱/۰ P=  

بالفاصله بعد از   ۹/۵  ۳  ۰  ۰  ۶/۲۴  ۱۴  ۷  ۴  داخلهگروه م

  ۳/۷  ۴  ۱/۲۰  ۱۱  ۴۰  ۲۲  ۲/۱۸  ۱۰  کنترلگروه   مداخله

۹۱/۰ P=  

  پيگيري اول  ۲  ۱  ۹/۳  ۲  ۷/۱۳  ۷  ۶/۱۷  ۹  لهداخگروه م

  ۸/۱۱  ۶  ۳/۳۳  ۱۷  ۴/۳۱  ۱۶  ۹/۵  ۳  کنترلگروه 

٠٠١/٠ P<  

  ۲  ۱  ۲  ۱  ۳/۱۶  ۸  ۴/۱۸  ۹  مداخلهگروه 

امه
 برن

حل
مرا

  

  پيگيري دوم

  ۶/۱۵  ۷  ۶/۳۵  ۱۶  ۴/۳۱  ۱۴  ۹/۸  ۴  کنترلگروه 

٠٠١/٠ P<  

  
  ).۱۸(هاي آمريکا هاي مرکز کنترل بيماري توصيه جسماني منظم طبق ت انجام فعاليي  عملکرد دانشجويان در زمينهي مقايسه: ۴جدول 

 =P آزمون کاي اسکوئري نتيجه  پيگيري دوم  پيگيري اول  پس آزمون  پيش آزمون

  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد

  انجام فعاليت

 جـــــسماني 

  ↓منظم 

n %  n %  n %  n %  n %  n %  n %  n %  

  پيگيري دوم  پيگيري اول  پس آزمون  پيش آزمون

  ۷/۳۲  ۱۶  ۳/۶۷  ۳۳  ۵/۲۵  ***۱۳  ۵/۷۴  ***۳۸  ۶/۵۹  **۳۴  ۴/۴۰  ۲۳  ۰/۸۱  ۴۷  ۱۹  ۱۱  گروه مداخله

  ۸/۷۷  ۳۵  ۲/۲۲  ۱۰  ۵/۷۶  ۳۹  ۵/۲۳  ۱۲  ۷/۲۲  ۴۰  ۳/۲۷  ۱۵  ۴/۷۶  ۴۲  ۶/۲۳  ۱۳  گروه کنترل

۵۴/۰ P= 

  
۱۴/۰ P=  ٠٠١/٠ P<*  ٠٠١/٠ P<*  

  ۵/۷۵  ۳۷  ۵/۲۴  ۱۲  ۷/۶۲  ***۳۲  ۳/۳۷  ***۱۹  ۲/۸۲  **۴۸  ۸/۱۹  **۹  ۳/۹۸  ۵۷  ۷/۱  ۱  گروه مداخله

  ۶/۹۵  ۴۳  ۴/۴  ۲  ۱/۹۶  ۴۹  ۹/۳  ۲  ۹/۹۰  ۵۰  ۱/۹  ۵  ۴/۹۶  ۵۳  ۶/۳  ۲  گروه کنترل

Fisher test 

۴۸/۰ P=  
۲۸/۰ P=  ٠٠١/٠ P<*  ۰۰۶/۰ P=*  

  ).۱۸( روز در هفته فعاليت جسماني با شدت متوسط ۵انجام حداقل  =↓
  ).۱۸(جسماني با شدت باال  روز در هفته فعاليت ۳انجام حداقل = ↕
  )>۰۰۱/۰P(دهد  داري بين دو گروه نشان مي نتيجه آزمون کاي اسکوئر اختالف معني =*

  )>۰۰۱/۰P(دهد  داري را بين پيش آزمون و پس آزمون نشان مي آزمون مک نمار اختالف معني =**
  )>۰۰۱/۰P(دهد   ميداري را بين پس آزمون و پيگيري اول نشان آزمون مک نمار اختالف معني= ***

  



  اي و همكاران دكتر سيد محمد مهدي هزاوه 
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   مراحل مختلف برنامهيط (IPAQ)  گروه شاهد و مورد بر اساس دستورالعملاني دانشجوي جسمانتي شدت فعالي  سهيمقا: ۱نمودار 

  
  بحث 
کنتــرل و مداخلــه ن گــروه ي بــيقبــل از مداخلــه آموزشــ     

 ي آگــاهي رهن نمــيانگيــ در خــصوص ميدار ياخــتالف معنــ
 ي ن اخــتالف بعــد از مداخلــهيــکــه اي در حال.مــشاهده نــشد

با توجه به اين که گروه کنترل هم دار بوده است  ي معنيآموزش
ل آن يدل،  کرده است  ها را دريافت مي    آموزش مربوط به مهارت   

ت يــ در خــصوص فعالي مطالــب آموزشـ ي تــوان ارائـه  يرا مـ 
 حاضـر بـا     ي  لعـه مطا .انستد داخله منظم به گروه م    يجسمان

ــا ــه ينت ــل از مطالع ــر رو  ي ج حاص ــاران ب ــالرک و همک  يک
انـگ  يو  ) ۱۹( يت بدن ي فعال يها  کالس ي  نهيان در زم  يدانشجو

ــهيدر زم ــر رو ي ن ــه ب ــوزش بهداشــت جامع  شــهروندان ي آم
 مـذکور  ي  دو مطالعـه راي ز .)۲۰(اشت   ند ي همخوان يائيفرنيکال

ـ  کنترل و مداخله ن گروه  يب  ي نـه يدر زمرا  يدار ياخـتالف معن
  .گزارش ننمودند يآگاه

 نگرش نسبت ي ن نمرهيانگي مين قبل از مداخله آموزش   يهمچن
ـ  انجـام فعال   جينتابه    بـه طـور     کنتـرل  در گـروه     يت جـسمان  ي

که بعـد از   ي بوده است در حالداخلهش از گروه م   ي ب يدار يمعن
ـ . ن رابطه عکس شده است    ي ا ،آموزش  در خـصوص    نيهمچن

ـ  يت جسمان يم فعال نگرش نسبت به انجا    کنتـرل و   ن گـروه    ي ب
 .ده نشد ي د يدار ي اختالف معن  يقبل از مداخله آموزش   مداخله  
  اخـتالف  ي آموزشـ  ي   بعد از مداخله   تيوضعن  ي ا که، يدر حال 

حـاكي از   توانـد    يم رات،يين تغ يا .در برداشته است   يدار يمعن
 و تداوم    اعتقاد اثر بخش بودن مداخله بر اساس مدل بزنف بر        

ان نـسبت بـه انجـام       ي نگرش مثبت دانـشجو    ي و ارتقا  و حفظ 
در واقع شـايد ايـن وضـعيت را         . باشدفعاليت جسماني منظم    

هاي مختلف و متنوع آموزشي و برقراري  بتوان در كاربرد شيوه
ـ فراگارتباط مناسب بـا       و بيـان مفـاهيم نـوين از فعاليـت      راني

ــي در   ــين الملل ــر اســاس اســتانداردهاي ب ــنظم ب جــسماني م
 . آموزشي بر اساس مدل بزنف نسبت دادي چوب مداخلهچهار

ـ ا ي  هد کننـد  ييها تا  افتهي نيا از  اسـتفاده     اسـت کـه    لـب ن مط ي
ـ  تغي تئـور يريهمراه به کـارگ به ام  ي پ لانتقا ينطق م مستيس ر يي

ـ تواند در تغ   ي م ي آموزش ي  برنامه در رفتار رفتـار و نگـرش    ر  يي
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ـ  حاضر انجام فعال   ي  در مطالعه  ).۲۱( موثر باشد   ي جـسمان  تي
 داخله گروه ماني دانشجو،ر عواملي سار در کنا)عملکرد( منظم

نگرش مثبت سوق داده است و همانطور که ش به يش از بيرا ب
ان ي نگرش دانـشجو   ، بعد از آموزش    باالفاصله شود يمشاهده م 

 و افتـه يش يفزاا منظم ي جسمان تي نسبت به فعال   داخلهگروه م 
ـ در واقـع ا    .سـت  ا  تداوم داشـته   يريگ يدر دوران پ   له ئن مـس  ي

 ثابـت   ين مطلب باشد که نگـرش امـر       ي ا يند در راستا  وات يم
حفـظ و   جهـت اد را بـه     توانـد افـر    ي م تست و تجارب مثب   ين

 دانشجويان گـروه  اگرچه .)۲۲( نگرش مثبت سوق دهد   ارتقاء  
 ي هم به نوعي تحت تاثير آموزش تربيت بدني بودند ول          کنترل
   تحـت آمـوزش   کـه داخلـه   م دانـشجويان گـروه      سه با يدر مقا 
 يتـر  ب عملكرد مناس  ، مدل بزنف بودند   بر اساس بدني   تربيت

و عملكـرد  انـد   داشتهالمللي  ها و استانداردهاي بين   طبق توصيه 
    تـداوم داشـته اسـت      آنها تا چهار مـاه بعـد از پايـان مداخلـه           

 هـم بـه   کنتـرل  با وجود اينكه دانـشجويان گـروه       ).٤ جدول(
 ولـي  ،عاليت جسماني منظم داشـتند  نسبت نگرش مناسبي به ف    

 را يمنظم و موثر  عملكرد   نتوانسته است اين نگرش به تنهايي     
 رغم همبستگي نگرش يعلگر، يبه عبارت د. داشته باشد يدر پ

ها بروز رفتار تحت تاثير عوامل  و رفتار با يكديگر، طبق تئوري
 هاي انتزاعيهنجار و ، عوامل قادر کننده از جمله قصديگريد

ـ توجه بـه ا    كه   ،)٢٣( گيرد قرار مي  نيز  يهـا   در برنامـه    امـر  ني
ر رفتـار  ييها رادر تغ  ها و تئوري    لزوم به كارگيري مدل    يآموزش

بر ديگر  مطالعاتهاي  يافته با  ،حاصل يها افتهي .دينما تائيد مي 
و ) ۱۹( يت بـدن  ي فعال يها  کالس ي  نهيان در زم  ي دانشجو يرو

). ۲۰( نداشـت  يخـوان  م آموزش بهداشت جامعه ه    ي  نهيدر زم 
 هدفمنـد و    يت بـدن  ي ترب يها  کالس  فوق ي  در دو مطالعه  را  يز

ل عـدم   يـ د بـه دل   ي و شـا   ييآموزش بهداشت جامعـه بـه تنهـا       
 برنامه  ي و اجرا  ي در طراح   مرتبط يا تئور ي مدل و    يريکارگ هب

ن ي ب ي نگرش ي  دار نمره  ي نتوانستند سبب اختالف معن    ،يآموزش
ش يس افـزا  يکـه مـات    يدر حـال   .دبـشون کنترل و مداخله    گروه  
 يت بـدن ي تربيها ان خانم را در کالسي نگرش دانشجوي  نمره

قبـل از  ، گروه کنترل و مداخله همچنين ).۲۴( ه است نشان داد 
ـ  امتي آموزشـ ي  مداخله  يهـا هنجار در خـصوص  ياز مـشابه ي

ن رابطه بالفاصـله بعـد از آمـوزش     ين ا يهمچن.  داشتند يانتزاع
 ماه بعد از مداخلـه  ۴ و ۲که  ي در حال  ،ستدار نبوده ا   يهم معن 

 دتوان ي مل قابل ذکري از داليکي.  استشدهدار  ين رابطه معن  يا
 ل کـالس  ين تشک ي در ح  ل گروه دوستان در هر دو گروه      يتشک

 خصوص در گـروه    ني ا که اقدامات هدفمند در    ي در حال  باشد،
 يهـا  افتـه ي. ادامه داشته است   ماه بعد از مداخله      ۴ تا ۲داخلهم
 يج حاصـل از مطالعـه بـا اسـتفاده از تئـور            ي با نتا   مطالعه نيا

ــاع  ــناخت اجتم ــر رويش ــشجوي ب ــر رو) ۲۵( اني دان  يو ب
  . دارديهمخوان) ۲۶( نوجوانان

 هـر دو  ي کسب شده بـرا  ي   با توجه به نمره    عوامل قادر کننده  
داشـته   يمشابهت  يقبل از مداخله وضع   کنترل و مداخله    گروه  
 بـه   داخلـه  گـروه م   ي آموزش ي  برنامه از   که بعد  ي حال  در است،

د ون خصوص کسب نمـ    ي را در ا   يشتري نمره ب  يدار يطور معن 
ـ  در اخت جهـت تـوان بـه   ين امر را مـ  يل ا يکه دل  ار قـرار دادن  ي

ـ  يعوامل قادرسـاز از جملـه جـزوات و مـواد آموزشـ              ي، مرب
فـراهم بـودن عوامـل قـادر        . ر موارد نسبت داد   ي، و سا  يورزش

 ي عملـ  ي بـرا  ي موثر ي  ل کننده يتواند تسه  يم افراد   يکننده برا 
ن مطالعه يکه در ا) ۲۷و۲۸( شدن قصد به رفتار مورد نظر باشد

در . نمـود  يتوان آنرا از عوامل اثر بخـش در عملکـرد تلقـ            يم
 مـنظم قبـل از      يت جـسمان  يـ خصوص عملکرد و انجـام فعال     

 مشاهده  يدار ياختالف معن کنترل و مداخله    ن گروه   يمداخله ب 
ـ      هن رابطه بالفاصل  ين ا يچنهم .نشد دار  ي بعد از مداخله هم معن

ـ    ي در حال  ،نبوده است  دار شـدن را در فواصـل    يکـه رونـد معن
تاثير مداخله براساس مدل . ميکن يمشاهده م ماه  ۴ و   ۲ يريگيپ

مـاه بعـد از    ٤مـاه و ٢بزنف اثر پايـدار و اثـر بخـش خـود را         
ـ         آموزش آشكار مي   رار دادن  سازد كه دال بر تداوم آموزش و ق
تر به گـروه     هاي انتزاعي، انگيزه بيش   هنجارعوامل قادر كننده،    

ان را بـه سـمت      يباشـد كـه در مجمـوع دانـشجو          مـي  داخلهم
 . سـوق داده اسـت     يالملل ني ب يها هيعملكرد مناسب طبق توص   
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ـ   يهـا  تيـ شدت فعال   (IPAQ)دسـتورالعمل   ق انجـام شـده طب
 ر کرده است  يي عملکرد در دوران مداخله تغ     ي  متناسب با نحوه  

ــدر ا. )٤جــدول  و ١نمــودار( ــاط ي ــهن ارتب ــزي مطالع  و  هرت
ــررو ــشيهمکــاران ب ــوزان دب  دان ــتانيآم ــه يرس ــشان داد ک  ن

د بـر   يبا تاک ) يت بدن يترب(يت جسمان ي آموزش فعال  يها کالس
 يت جسمانيش سطح فعالي سبب افزا  ي شناخت اجتماع  يتئور

 کـه  يا هبه گون .متوسط در خارج از ساعات مدرسه شده است    
 روزهـاي  ، قبل از مداخلـه ي   مرحله با مقايسه   در گروه مداخله 

كمتري به انجـام فعاليـت جـسماني خـارج از سـاعات درس             
روزهـاي  كه بعد از مداخله        در حالي  .پرداختند تربيت بدني مي  

  تري را به انجام فعاليت جسماني متوسط پرداختـه بودنـد           بيش
تا حدي با مطالعـه در   نتايج تحقيق انجام شده    ،همچنين). ۲۹(

ـ  ن در ايـن مطالعـه كـه مـدت آن         . آمريكا همخواني دارد    در  زي
 تـرم و    ١٥مجموع يك ترم بوده است و دانشجويان در هفتـه           

نتـايج حـاكي از اثـر       بودند،   گيري شده  يك تا دو سال بعد پي     
 آموزشي فعاليت جـسماني و فاكتورهـاي       ي  بخش بودن برنامه  
طبق منـابع    ).٣٠(  بوده است  ران دخت يدانشجومرتبط به آن در     

تحـرك اگرچـه     علمي، افزايش سطح فعاليت بـدني افـراد بـي         
 افـزايش  نکـه ي، ضـمن ا ان پـذير اسـت   ولي امكـ   است مشكل

 قابـل   نـسبتاً )  هفتـه  ١٢تا٣(كوتاه   مدت   يفعاليت جسماني برا  
ـ اتـوان    به سختي ميکه ي در صورت دستيابي است،  را   تغييـر ني

دن بـه  ي رسـ يبـرا . حفط نمـود )  ماه٢٤ تا  ٦(دراز مدت    يبرا
ــ ــدفيچن ــدوين ه ــت در ت ــدلي الزم اس ــه از م ــا و  ن برنام ه
ـ       ا مرتبط ب  يها يتئور   مـستمر  يريـ گ ي رفتار گروه هدف و با پ

  ). ٣١(استفاده نمود 
  

  گيري نتيجه
ــدود       ــا مح ــر ب ــژوهش حاض ــد پ ــا تيهرچن ــراه ييه    هم

 ي  ن برنامـه  يرسـد کـه تـدو      ين حال به نظر مـ     يبوده است با ا   
 از يا ختـه يکـه آم  بر اساس مـدل بزنـف   يت بدن ي ترب يموزشآ

ر يتواند تاث يمت فوق برنامه بوده است، ي و فعالي کالسي برنامه
ـ  ـ  بـر فعال يمثبت ان دختـر طبــق  ي مـنظم دانـشجو  يت جـسمان ي

 در هرصــورت، .باشــد داشــته يالمللــ ني بــيهــا دســتورالعمل
ـ  مدرسان واحـد ترب    يشتر بر رو  ي ب يها يمطالعات و بررس    تي

شـود تـا اثـر       يه مـ  ي توصـ   فوق برنامـه   يان ورزش ي و مرب  يبدن
 يهـا  ها و مدل يم شده بر اساس تئور   ي تنظ ي آموزش يها برنامه
ــار ــريرفت ــان و در نهايرو ب ــ مدرس ــلت فعاي ــسمي  ينات ج

   . مشخص شوداني دانشجوي و مرتبط با سبک زندگمدت دراز
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