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  ده يچک
ن يـ هـدف ا . گردد ين محسوب مي در همه سني سالمتي برايعامل مهمکه   سالم استي از سبک زندگي قسمت مهم يت بدن ي فعال :نه و هدف  يزم

  . بود" بزنف"با استفاده از مدل  شهر همدانيرستاني منظم در دانش آموزان دختر دبيت جسمانين عوامل موثر بر فعالييتعمطالعه 
رسـتان داوطلبانـه وارد مطالعـه    يدباز شـش   ي تصادفي خوشه ا يريگ  دانش آموز دختر به روش نمونه      ٦٢٢ ي مقطع ن پژوهش يدر ا : يبررسروش  
ـ تکم يگزارش خودبه روشبود كه مدل بزنف  يها سازه  وين المللي بيت بدنيفعال، کيدموگراف پرسشنامه ها شامل  دادهيابزار جمع آور. شدند ل ي
 ي کـا يهـا  اسـتفاده از آزمـون  هـا بـا    ل دادهيه و تحليتجز. ن شديين و آلفا کرونباخ تعياستفاده از پانل متخصص  پرسشنامه بايياي و پا ييروا .ديگرد

   . انجام شديب همبستگي مستقل و ضريانس، تيز واريدو،آنال
 ،يرهاين متغيب. د داشتنديشد يبدنت ي درصد فعال٨/٢٥ متوسط و يبدنت ي درصد فعال  ٢٨،  سبک ي بدن تيدرصد دانش آموزان فعال    ٢/٤٦: افته ها ي
نگـرش نـسبت بـه رفتـار،     . )>٠٥/۰P(  دانش آموزان رابطه وجود داشتيت بدني با فعاليت جسماني فعال ي   سابقه الت مادر، ي، تحص يليه تحص يپا

  موثر بودنـد يکيزيت في بر فعاليرق قصد رفتاي از طري انتزاعيهنجارها .)=٠١/۰P( داشتند رابطه يبدنت يبا فعال و عوامل قادر ساز    يقصد رفتار 
)٠٠٠١/۰P<(.   
 ر رفتاريي تغيها يها و تئور  بر مدليمبتنمداخالت  يو اجرا يطراح ضرورت  در همدان دانش آموزان دختريبدنت يفعال نييپازان ي م:يريگ جهينت

  . دي نماي منظم مطرح ميت بدني ارتقا و حفظ فعاليرا برا
     قصد، رفتار، انان، نوجوبزنف، يکيزيفت يفعال: ي ديکلواژگان 

  
  مقدمه

  سـالم اسـت،   ي از سبک زندگ   ي قسمت مهم  يت بدن ي فعال    
  ي  در همـه ي سـالمت يک عامل مهـم بـرا     ي فعال   يسبک زندگ 

ــه حرکــت جــسم). ١( ن شــناخته شــده اســتيســن   يهرگون
  
  
  
  
  

  
ازمنـد  يجـاد شـده و ن     ي ا ي اسـکلت  –يستم عضالن يکه توسط س  

ــرژ صــرف ــباشــد فعال يان ــدني ــ ناميت ب ــي   . )٢( شــود يده م
  ن مدرسـه روزانـه    ي افراد در سـن    ير برا يبر اساس مطالعات اخ   
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 دانشگاه علوم پزشکي همدانعلوم بهداشتي، قيقات مرکز تح دکتراي آموزش بهداشت، استاد -۲

  دانشگاه علوم پزشکي همدان  ،مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دکتراي آموزش بهداشت، دانشيار -۳
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  و همكارانمعصومه رستمي معز
 

 ١٣٩٣مرداد و شهريور , ٩٢ ي شماره, ٢٢ي  ره  دو،زنجـانو خدمات بهداشتي، درماني ي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ي علم مجله

٩٧

ه ي توصـ  يد بـدن  يت متوسـط تـا شـد      يـ شتر فعال يا ب يقه  ي دق ٦٠
  بهداشـت حـداقل   جهـاني   طبـق آمـار سـازمان       ). ٣( شـود  يم

ــفعال ايــ درصــد مــردم دن٦٠ ــدن تي ــرايب    را ي ســالمتي الزم ب
ن عامـل خطـر     يهـارم  چ يت بـدن  يکاهش فعال . دهند يانجام نم 

ـ  فعالکلدر  شود و يا محسوب ميمرگ در دن    زنـان يت بـدن ي

 درصد ٧٠ علت ).٢و ٤(شتر کمتر از مردان است ي ساله و ب١٥
 ي پرخطر در نوجواني زودرس بزرگساالن به رفتارها يها مرگ
 بـاز   ييم نامناسـب غـذا    يـ دن، رژ يگار کـش  يس،  يتحرک يبمثل  

  ). ٥( گردد يم
ـ ابد و اي ي کاهش ميان نوجوان در دوريت بدن يفعال ن دوره را ي
 و يشاديـ سـازد، در مطالعـات کل     ي مطالعات حـساس مـ     يبرا

ـ فعالنشان داده شده اسـت کـه         يدستجرد  دختـران   ي بـدن  تي
 يت جـسمان  يفعال ).۶و  ۷( است  بوده تر از پسران   نييپا يرانيا

ـ  يت عضله، افزا  يباعث تقو  نفـس،   هش تراکم استخوان، اعتماد ب
 هي ريت هوازيش ظرفير، افزا يکاهش مرگ و م    ،ي سالمت بهبود
 و ي قلبـ يهـا  سـکته ن يشود و همچن   ي بدن م  يمنيکرد ا و عمل 

، ۲ابـت نـوع     ي، د يز، افـسردگ  واستئوپر سرطان کولون،  ،يمغز
 يت جـسمان  يها در اثر افتادن با داشتن فعال       ي و شکستگ  يچاق

 و همکـاران  يني حـس ي در مطالعـه  ). ۸-۱۰(ابنـد   ي يکاهش مـ  
، ي فـرد  يها يژگي، و يل مال يبوط به زمان، مکان، مسا    مر موانع

ــ ــدينگران ــدهيط اجتمــاعين و محــي وال ــل بازدارن    ي  از عوام
که با استفاده   سوارس   ي  در مطالعه ). ۱۱(ند  ا ه بود يت بدن يفعال

ــار ــصد رفت ــار، انجــام شــده اســتياز مــدل ق  ي قــصد رفت
 در نوجوانـان    يت بـدن  ي انجام فعال  ي برا ي قو ي  کننده ييشگويپ

ــوده اســت ــرور و)۱۲( ب ــارك ي در مطالعــه م همکــاران   وپ
ثر بـر  ون عامل مـ   يتر يقون و معلمان    يت همساالن، والد  يحما
 ي رفتـار در بررسـ     ي   مطالعـه  يالگوها). ١٣( بود يت بدن يفعال

ا مدل ي ي انتخاب تئور  و ند هست تيز اهم ي مردم حا  يها دگاهيد
ـ  تغ يمناسب برا  ـ ر ر رفتـار در برنامـه     يي  بـه    سـالمت  يهـا  يزي

انجامد  ير درست مداخله مين مسيي و تعيديشناخت عوامل کل
ـ  از ا  يکي ،)۱۴( توانـد   هـا مـدل بزنـف اسـت و مـي         ن مـدل  ي

 شناخت عوامل موثر بر انجـام فعاليـت       يگشاي مناسبي برا   راه
ل ير تشک ياز کلمات ز   BASNEFمدل  . جسماني منظم باشد  

  :شده است
 

B= Beliefs and Evaluation of Behavioral Outcome 
  

A= Attitude toward the Behavior, SN= Subjective 

Norms, EF= Enabling Factors  
  

 ي بـرا ياريشـواهد بـس  ). ١٥(است ن سازه آن رفتار يتر  مهم و
ـ  در تغ  ينکه قصد رفتار  يا ـ ر رفتـار اهم  يي   وجـود دارد ،ت داردي
 ي ن کننــدهيــي تعيشــود کــه قــصد رفتــار يو فــرض مــ )١٢(

ثر بـر رفتـار    و حـاوي عوامـل انگيزشـي مـ         قصدها .رفتاراست
 اين هستند كـه مـردم بـا چـه شـدتي             ي  هستند و نشان دهنده   

بـا چـه شـدتي بـراي آن تـالش            خواهان انجام رفتار بـوده و     
ـ  مثبـت    يابيارزش(  نگرش .كنند مي ـ  از   يا منفـ  ي و  )ک رفتـار  ي

 انجـام رفتـار     ي بـرا  يدرک فشار اجتمـاع   ( ي انتزاع يهنجارها
 خـانواده، دوسـتان،    او مثل  يراد مهم برا   اف يتوسط فرد از سو   

 يم با قصد رفتـار    ي و مستق  يط خ ي   رابطه )... و   رهبران جامعه 
سـازند   يقادر م ک رفتار ي که فرد را در اتخاذ       ي عوامل به. دارند

تواننـد شـامل     ين عوامـل مـ    يشوند ا  يعوامل قادر ساز گفته م    
ـ ها، منـابع موجـود و غ      وقت، پول، امکانات، مهارت     ره باشـد ي

ک آورده شده ي مدل بزنف در شکل    کي شمات ي نما ).١٤-١٦(
ـ نهادر مـنظم   يت جسماني فعالاز آنجا که )١٥و  ١٦ (است ت ي
ـ   يت زندگ يفي ک ي  ارتقا ـ  فعالي نـه يدنبـال دارد و در زم    ه را ب ت ي

 انجام شده  يها يطبق بررس  نوجوانان دختر در همدان      يکيزيف
ـ  ا ،انجـام نـشده اسـت      يقـ ي تحق توسط پژهشگران  طالعـه  ن مي

  مـنظم در   يجسمان تي انجام فعال  عوامل موثر بر   نييتعهدف  با
 با اسـتفاده از مـدل      شهر همدان  يرستاني دب دانش آموزان دختر  

 .   و اجرا شديطراح بزنف

  
  يبررسروش 

-يفي مقطعـي از نـوع توصـ   ي  ک مطالعـه  يـ ن پـژوهش    يا     
 شـهر   يرسـتان يدختـر دب   آموز   دانش ٦٢٢ که روي    بود يليتحل



   در دانش آموزان دختريکيزيف تيفعال
 

 ١٣٩٣مرداد و شهريور , ٩٢ ي شماره, ٢٢ي  ره  دو،زنجـانو خدمات بهداشتي، درماني ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  مجله

٩٨

بـر اسـاس   .  مـاه انجـام شـد   ۲مـدت    بـه  91 سـال درهمدان 
 در نوجوانـان   يت بـدن  يوع انجام فعال  يش )١٧( نيشيمطالعات پ 

  برابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
وع ذکر ين با توجه به ش   يبنابرا .ده است ي برآورد گرد   درصد ٤٨

 حجـم   درصـد ١ ي و خطـا  درصـد ٩٥نـان  يشده و سطح اطم  
 نيبـد  يريگ نمونه ي  نحوه .دي نفر برآورد گرد   ٦٢٢برابر  نمونه  
ن دانـشگاه و اداره  يولو بـا مـس  ي پس از همـاهنگ    كه  بود شرح

ــدان،    ــرورش شهرســتان هم ــوزش و پ ــدا لآم   ازيستيــ ابت
ـ ته آموزش و پرورش     ي  هر دو منطقه   دخترانه   يها رستانيدب  هي

هر دو منطقه آموزش و پرورش شهر همدان سه    سپس از    .شد
 سـاده  يبـه روش تـصادف     متفـاوت    ييايدرسه از نقاط جغراف   م

 سپس با اسـتفاده از      ،)رستانيمجموعا شش دب   (دي گرد انتخاب
تعــداد  تــساب متناســبن بــا ايبنــد گيــري طبقــه روش نمونــه

ـ  از پا  يطـور تـصادف    ه ب  هر مدرسه  ازي مورد ن  يها نمونه  يهـا  هي
  مختلـف يلي تحـص يهـا  ن از رشته  ي و همچن  يليمتفاوت تحص 

 ي چگـونگ  ي  نـه ي پـژوهش در زم    يهـا  يآزمـودن  .ديگرد نييتع
ـ    انجام مطا   هـدف از  نيلعه و محرمانه بودن اطالعـات و همچن

دند و فرم يگرد وارد مطالعه لي و با تماهي مطالعه توجنيانجام ا
  .ت نامه را امضا نمودنديرضا

ــه  ــه مطالع ــوابط ورود ب ــاملض ــصيل در   ش ــه تح ــتغال ب    اش
ل به شـرکت  ي و تماشهر همداندخترانه  يها رستاني از دب  يکي

ـ تن معلوليـت   و ضوابط خروج داش  در مطالعه  هـاي   ا بيمـاري ي
  .يا عدم تمايـل بـه تكميـل پرسـشنامه بـود             و كننده بود  ناتوان

 بخـش  . بـود   بخـش   مشتمل بر سـه    اي پرسشنامه ،ابزار مطالعه 
 ،خـانوار  سـن، درآمـد   سوال   ١٣ شامل يکياطالعات دموگراف 

 تيـ ن، فعاليوالد التيتحص، يليتحصي  ، رشتهيليتحصي   هيپا
ـ  فعال ي  ، سـابقه  يباشگاه ورزشـ  ت در   ين، عضو يوالد يبدن ت ي

ـ  يب ي   پرسشنامه بخش.  بود يورزش ـ فعال ين الملل   يکـ يزي ف تي
)International Physical Activity  Questionnaire :IPAQ(  کـه 

ز مورد استفاده قـرار گرفتـه    ي بهداشت ن  ي جهان يتوسط سازمان 
ـ  ن رانيا در   ي در مطالعات مختلف   و) ١٨( است ـ  ي  کـار رفتـه    هز ب

 د قـرار گرفتـه اسـت   ييز مورد تاي آن نيياي و پا ييروان  يهمچن
استفاده   دانش آموزان مورد  يکيزيت ف ي سنجش فعال  يبرا )١٩(

 روز گذشـته  ٧فعاليت جسماني در ن پرسشنامه   يا .قرار گرفت 
 ٧ در هـا   شدت انرژي مجموع فعاليـت    ي  محاسبه .سنجد را مي 

انجـام و اگـر مجمـوع        IPAQ روز گذشته طبق دستورالعمل   
 ٦٠٠met/cal/week زيـر    ي محاسبه شده در طول هفته     انرژ

از  محاسـبه شـده      يمجمـوع انـرژ    سبك و    فعاليت بدني باشد  
 شدت فعاليـت    ،ديبه دست آ   met/cal/week ٣٠٠٠ تا   ٦٠٠
بـيش از    محاسـبه شـده      يمجمـوع انـرژ   متوسـط و اگـر       فرد

٣٠٠٠met/cal/week  شــديد فــرد شــدت فعاليـت ، باشـد  
اساس دسـتورالعمل اسـتاندارد      بر   ).٢٠(  شد  خواهد محسوب

، فيضـع در سـه دسـته     دانـش آمـوزان      يت جسمان يفعالفوق  
  . شديبند د دستهيمتوسط و شد

 کـه بـا روش       مـدل بزنـف    هـاي   سـازه   بـر  يمبتن ي  پرسشنامه
و با نظـارت پژوهـشگر       آموزان  توسط دانش  ي ده خودگزارش

  منظم يت بدن ي فعال نسبت به نگرش  وال   س ٨شامل ،ل شد يتکم
کند تا  ي منظم به من کمک م     يت جسمان يلاداشتن فع ( از جمله 

 وال سـ  ٧ ي انتزاعـ  يهنجارهـا  .) داشته باشـم   يشتريت ب يجذاب
ـ کند کـه مـن با      يمادرم فکر م  ( ـ  فعال دي    ي منظمـ  يت جـسمان  ي

من قـصد دارم کـه در       (وال  و س ٢ يقصد رفتار و   )داشته باشم 
طور منظم حداقل سه بار در هفتـه ورزش   نده به يک ماه آ  ي يط

 يدارا  و قـصد ي هنجـار انتزاعـ    ،واالت نگـرش  و سـ  .بود )کنم
ـ ار ز يز بـس  اي ا   گزينه ٥ تا   ١ يا  رتبه مقياس ار کـم   ياد تـا بـس    ي
  يا  رتبـه  وال بـا مقيـاس    و سـ  ٩ر کننده شامل    عوامل قاد  .بودند

ف يقـدر تکـال    آن(  از موافـق تـا مخـالف بـود         اي  گزينه ٣ تا   ١
ــه ام ز ــمدرس ــدارم   ي ــردن ن ــت ورزش ک ــه وق ــت ک    ،اد اس

ـ  پـرداختن بـه ورزش در اخت    ي بـرا  ين مناسـب  مکا    .)ار نـدارم ي
 يهـا  پرسشنامه بر اساس سـازه     ي  هي ته يبرا الزم به ذکر است   

ـ يپـژوهش مع   ي  پرسشنامهمدل بزنف از      )٢١(  و همکـاران   ين
 يـي ن روا ييه شده جهت تع   ي ته ي   پرسشنامه . شده است  استفاده
ـ  و تربن آمـوزش بهداشـت    يتن از متخصص   چند اريدر اخت  ت ي
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د يي قرار گرفت و پس از تا       همدان ي دانشگاه علوم پزشک   يدنب
   قبـل از مطالعـه       مذکور پرسشنامه ،ييايپا سنجش   يبرا ييروا

 بعـد از   و دختر قرار گرفتيرستانيآموز دب  دانش٣٠ار  يدر اخت 
ــال ــا ز دادهيآن ــا ه ــراي آلف ــاخ ب ــصدي کرونب ــد٨٥(  ق  ،) درص

ــا ــيهنجاره ــرش، ) درصــد٨٦( ي ذهن   و ) درصــد٨٨( نگ
 ٦٢٢از  .دســت آمــد  ه بــ) درصــد٧٢( عوامــل قادرکننــده 

ل نــشدن يــل تکميــ پرســشنامه بــه دل٧ ، مطالعــهي پرســشنامه

 پرسـشنامه وارد    ٦١٥دوم و سـوم حـذف شـد و           يها قسمت
ــال ــز گرديآن ــخدهي   (دي ــزان پاس ــد٨/٩٨مي ــکل. ) درص    ي هي
  با اسـتفاده از آمـار توصـيفي    پژوهش ني ا يها لي و تحل  هيتجز

  ز ي دو،آنــــالي شــــامل آزمـــون کـــا  يو آمـــار اســـتنباط  
  ل يــه و تحليــهــا تجز  دادهيون خطــيرگرســانس و يــوار

  . شدند

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )۱۵،۱۶(نماي شماتيک مدل بزنف : ١شکل 

  

  
  ها افتهي

 ۸۳/۱۵±۱/۱  شـرکت کننـدگان در پـژوهش      ي سن نيانگيم     
و با اسـتفاده از    سال بود۱۹ تا ۱۳ آنان از   ي سن ي  سال و دامنه  

  يکــيزيت فيــن ســن و فعاليانس بــيــز واريآنــالآزمــون 
  ن پژوهش با اسـتفاده    ي در ا  )P =065/۰( دار نبود  يارتباط معن 

ـ   دويآزمون کا از    ي  سـابقه الت مـادر، ي تحـص يرهـا ين متغيب
  يت در باشـگاه ورزشـ     يو عضو آموزان   دانش ي جسمان تيفعال

ـ امـا    . رابطـه وجـود داشـت      يکيزيفت  يبا فعال   يرهـا ين متغ يب
و  يلي تحـص  ي  رشتهالت پدر،   ين، تحص ي والد يمانت جس يفعال

  بـه دسـت    يا آموزان رابطه  دانشيت بدنيدرآمد خانوار با فعال 

  
ــدين ــدول ( امـ ــاس .)۱جـ ــتورالعملبراسـ ــشنامه  دسـ    پرسـ
ـ  فعال ين الملل يب  آمـوز   دانـش  ۶۱۵ از   IPAQ)( يت جـسمان  ي

ـ ي  نفـر  ۲۸۴ ،شركت كننده در ايـن مطالعـه       درصـد   ۲/۴۶ يعن
ــش ــوزان فع دانـ ــالآمـ ــدنيـ ــبکيت بـ ــر از(  سـ  ۶۰۰ کمتـ

met/cal/week(، ۱۷۲ــر ــد۲۸(  نف ــ فعال) درص ــدني  يت ب
ــط ــ( متوس ــا  ۶۰۰نيب ــر۱۵۸ و )٣٠٠٠met/cal/weekت   نف

ــد۸/۲۵( ــ فعال) درصــ ــدنيــ ــديت بــ ــ( دي شــ  ازش يبــ
٣٠٠٠met/cal/week(ــانحــراف مع  ونيانگيــم . داشــتند  اري

  

Attitude  

  

Intention  

Subjective   
Norms 

Enabling 
Factors 

  

Behavior  
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 يرفتـار   قصد ،يهنجار انتزاع  ،رفتار  نگرش نسبت به   يها سازه
  .  نشان داده شده است۲ و عوامل قادرساز در جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي شهر همدان آموزان دختر دبيرستان  برخي متغيرهاي دموگرافيک با فعاليت بدني دانشي رابطه: ١جدول 
            یکیزیت فی  فعال            

 کم متوسط دیشد   Pارزش 

 ک ی دموگرافيها ریمتغ

X2  = 597/10  , df  = 8 ,  P -value = 226/0   یلیتحص ي رشته 265 160 148 

*X2  = 259/18  , df  = 6 ,  P -value = 006/0   یلیتحص ي هیپا 280 170 155 

X2  = 994/4  , df  = 6 ,  P -value = 545/0  ل پدر  یتحص 273 169 156 

*X2= 753/18  , df  = 6 ,  P -value = 005/0  ر ل مادیتحص 272 166 156 

**X2= 729/47  , df  = 2 ,  P -value < 0001/0  عضو باشگاه 280 166 158 

*X2= 349/10  , df  = 2 ,  P -value = 006/0   یت ورزشیفعال ي سابقه 268 165 154 *
X2= 737/3  , df  = 4 ,  P -value = 443/0   خانوار   درآمد 190 228 159 

  P-value براي ٠٠١/٠داري کمتر از   سطح معني**
 P-value براي ٠١/٠داري کمتر از   سطح معني*

  
  آموزان  دانشني در بي بدنتي مدل بزنف نسبت به فعاليها  سازهنيانگي م:٢ جدول

  .شد ها مطلوب محسوب مي  درصد براي متغير٨٠کسب حداقل نمره 
  .  تر نامطلوب بوده است  درصد و پايين٣٠کسب نمره 

  

ـ ز وار يآزمـون آنـال     بـا اسـتفاده از      پـژوهش  نيدر ا  ـ  انسي    ني ب
ـ  بـا فعال يررفتـا  قـصد  و نگرش نسبت به رفتـار      يکـ يزيفت ي

ــه ــوي رابط ــو ) >٠٠١/۰P( ي ق ــا ن يب ــاز ب ــادر س ــل ق   عوام
و  دسـت آمـد    بـه ) >٠١/۰P(دار   ي معنـ  ي   رابطـه  ي بدن تيفعال

ــ ــون تعق يهمچن ــتفاده از آزم ــا اس ــين ب ــاوت Tukey يب    تف
ــ ــروهيب ــ  ن گ ــا بررس ــا يه ــه نت ــت ک ــده اس ــل دري ش    ج کام

ـ  .انـد  آورده شده  ۳ جدول ـ ل و فعايزاعـ  انت ين هنجارهـا  يب ت ي

ــ در ايبـــدن ــهيـ ــه، ن مطالعـ ــت مي مـــستقي رابطـ ــه دسـ    بـ
 مـشاهده  ۴ گونه کـه در جـدول      همان يول) P=0/077 (امدين

ــ ــود  يم ــاش ــيهنجاره ــار ي انتزاع ــصد رفت ــا ق ــهي ب   ي  رابط
ــ ــت يمعن ــنو ) >٠٠١/۰P( نددار داش ــاي ــشانيز نت ــه ن   ج مطالع

دار  ي معنـ ي  رابطهيکيزيت فيفعال با ين قصد رفتار  يبدادند که   
ــه عبــارت د .)P<0/0001( داردوجــود  ــيب   نيگــر ارتبــاط ب

ــ ــاريهنجــار انتزاع ــاز طر  و رفت ــستقيق غي ــيم يرم ــاثيعن   ر ي ت

هاي مدل بزنف سازه  انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل 
%)80(02/32 40 10 نگرش نسبت به رفتار  831/4  

%)65(90/23 35 7 هنجار انتزاعي  330/5  

%)68(81/6 10 2 د رفتاريقص  147/2  

%)70(10/19 27 5 عوامل قادرساز  320/4  
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  دار  ي معنــيقــو  ارتبــاط.شــود ي مــشاهده مــيرفتاربــر قــصد
   وي انتزاعــين نگــرش نــسبت بــه رفتــار، هنجارهــا    يبــ

  وجــود داشـــت  يعوامــل قــادر ســـاز بــا قــصد رفتـــار    
  ).۴ جدول(

  

  با استفاده از آناليز واريانسآموزان  دانشني در بي بدنتي مدل بزنف با فعاليها  سازهي  رابطهي بررس:۳ جدول

   p-value F 
يت بدني مدل       فعاليسازه ها  

ن يانگيم
 سازه ها 

انحراف 
ار يمع        حداکثر    حداقل   

کم)۱(  ۲۵/۳۱  ۸۴۷/۴   ۱۰  ۴۰ ۰۰۰./ ** ۸۰۲/۸  
طمتوس)۲(  ۲۲/۳۲  ۹۲۱/۴   ۱۵  ۴۰   

نگرش نسبت به 
 رفتار

ديشد)۳(  ۲۲/۳۳  ۴۶۳/۴   ۱۲  ۴۰   
کم)۱(  ۳۷/۲۳  ۳۴۳/۵   ۷  ۳۵ ۰۷۷./  ۲۵۱/۲  
متوسط)۲(  ۲۷/۲۴  ۲۴۱/۵   ۱۰  ۳۵   

يهنجار انتزاع  

ديشد)۳(  ۴۱/۲۴  ۳۵۹/۵   ۷  ۳۵   
کم)۱(  ۲۷/۶  ۱۳۳/۲   ۲  ۱۰ ۰۰۰./ ** ۶۱۸/۲۴  
متوسط)۲(  ۸۷/۶  ۰۲۲/۲   ۲  ۱۰   

يقصد رفتار  

ديشد)۳(  ۷۲/۷  ۹۹۹/۱   ۲  ۱۰   
کم)۱(  ۳۹/۱۸  ۶۰۷/۴   ۵  ۲۷ ۰۰۱./ * ۴۲۶/۷  
متوسط)۲(  ۶۲/۱۹  ۷۷۹/۳   ۷  ۲۶   

 عوامل قادر کننده

ديشد)۳(  ۸۳/۱۹  ۱۶۹/۴   ۷  ۲۷   
Tukey HSDآزمون       

%٩٥نان يسطح اطم رهايمتغ   p-value    يکيزيت فيفعال 
Lower Upper 

٠٩٠/٠   متوسط  - ٠٥/٢  ١١/٠  
 کم

ديشد    < ٠٠٠١/٠ ** - ٠٨/٣  - ٨٥/٠ رنگرش نسبت به رفتا   

ديشد ١٤٢/٠   متوسط   - ٢٤/٠  ٢٣/٢  

١٨٢/٠   متوسط  - ١٢/٢  ٣٠/٠  کم 
ديشد    ١١٨/٠  - ٢٩/٢  ٢٠/٠  

 ي انتزاعيهنجارها

ديشد ٩٦٩/٠   متوسط   - ٢٤/١  ٥٢/١  

/.٠٠٩   متوسط * - ٠٤/١  - ١٢/٠  کم 
>   شديد ٠٠٠١/٠ ** - ٩٤/١  - ٩٦/٠  

   يقصدرفتار
 
/.٠٠١   متوسط شديد  * ٣٢/٠  ٣٩/١  

/.٠٠٩   متوسط * - ٢٠/٢  - ٢٦/٠  کم 
/.٠٠٢   شديد * - ٤٣/٢  - ٤٤/٠  

 عوامل قادر کننده

٨٩٩/٠   متوسط شديد  - ٩٠/٠  ٣١/١  
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   p-value F 
يت بدني مدل       فعاليسازه ها  

ن يانگيم
 سازه ها 

انحراف 
ار يمع        حداکثر    حداقل   

کم)۱(  ۲۵/۳۱  ۸۴۷/۴   ۱۰  ۴۰ ۰۰۰./ ** ۸۰۲/۸  
طمتوس)۲(  ۲۲/۳۲  ۹۲۱/۴   ۱۵  ۴۰   

نگرش نسبت به 
 رفتار

ديشد)۳(  ۲۲/۳۳  ۴۶۳/۴   ۱۲  ۴۰   
کم)۱(  ۳۷/۲۳  ۳۴۳/۵   ۷  ۳۵ ۰۷۷./  ۲۵۱/۲  
متوسط)۲(  ۲۷/۲۴  ۲۴۱/۵   ۱۰  ۳۵   

يهنجار انتزاع  

ديشد)۳(  ۴۱/۲۴  ۳۵۹/۵   ۷  ۳۵   
کم)۱(  ۲۷/۶  ۱۳۳/۲   ۲  ۱۰ ۰۰۰./ ** ۶۱۸/۲۴  
متوسط)۲(  ۸۷/۶  ۰۲۲/۲   ۲  ۱۰   

يقصد رفتار  

ديشد)۳(  ۷۲/۷  ۹۹۹/۱   ۲  ۱۰   
کم)۱(  ۳۹/۱۸  ۶۰۷/۴   ۵  ۲۷ ۰۰۱./ * ۴۲۶/۷  
متوسط)۲(  ۶۲/۱۹  ۷۷۹/۳   ۷  ۲۶   

 عوامل قادر کننده

ديشد)۳(  ۸۳/۱۹  ۱۶۹/۴   ۷  ۲۷   
Tukey HSDآزمون       

%٩٥نان يسطح اطم رهايمتغ   p-value    يکيزيت فيفعال 
Lower Upper 

٠٩٠/٠   متوسط  - ٠٥/٢  ١١/٠  
 کم

ديشد    < ٠٠٠١/٠ ** - ٠٨/٣  - ٨٥/٠ رنگرش نسبت به رفتا   

ديشد ١٤٢/٠   متوسط   - ٢٤/٠  ٢٣/٢  

١٨٢/٠   متوسط  - ١٢/٢  ٣٠/٠  کم 
ديشد    ١١٨/٠  - ٢٩/٢  ٢٠/٠  

 ي انتزاعيهنجارها

ديشد ٩٦٩/٠   متوسط   - ٢٤/١  ٥٢/١  

/.٠٠٩   متوسط * - ٠٤/١  - ١٢/٠  کم 
>   شديد ٠٠٠١/٠ ** - ٩٤/١  - ٩٦/٠  

   يقصدرفتار
 
/.٠٠١   متوسط شديد  * ٣٢/٠  ٣٩/١  

/.٠٠٩   متوسط * - ٢٠/٢  - ٢٦/٠  کم 
/.٠٠٢   شديد * - ٤٣/٢  - ٤٤/٠  

 عوامل قادر کننده

٨٩٩/٠   متوسط شديد  - ٩٠/٠  ٣١/١  

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
  

 p-value ي برا01/0 کمتر از يدار ی سطح معن*  p-value ي برا001/0 کمتر از يدار ی سطح معن**

  
  آناليز رگرسيون خطي براي بررسي ارتباط بين نگرش، هنجار انتزاعي و عوامل قادر کننده با قصد رفتاري دانش آموزان: ۴جدول 
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Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

  
 B  Std. Error Beta  رها   یمتغ

P-value 

Constant -426/1 686/0  038/0 

 >0001/0** 192/0 017/0 075/0 یهنجار انتزاع

 >0001/0** 301/0 020/0 140/0 نگرش

 

 >0001/0** 192/0 021/0 100/0 عوامل قادر کننده
  P-value براي ٠٠١/٠داري کمتر از   سطح معني**

Y=a+b(Subjective Norms)+c(Attitude)+d(Enabling Factors)                                                                                
  

  بحث 
 BASNEF بـر مـدل      ي مبتن ي   مطالعه نين پژوهش اول  يا     

 موثر بـر   در رابطه با عوامل      همدان شهر   يرستانيدر دختران دب  
توانـد   ين پژوهش م  يج ا ينتا.  است هاي منظم جسماني   فعاليت

ـ   ي و اجرا  يطراح يبرا  يهـا بـرا    ي بـر تئـور    ي مداخالت مبتن
 ن مطالعهيا.  دختران نوجوان سودمند باشديت بدني فعاليارتقا

ـ  از دختران فعال   يميک به ن  ي نزد نشان داد که    کـم   يکـ يزيت ف ي
 مـدل  بـا اسـتفاده از   ج پـژوهش يبر اساس نتـا  ني همچن ،رنددا

BASNEF  مي مـستق  ي   رابطه يکيزيت ف ي با فعال  ي قصد رفتار 
 نگرش نسبت به رفتار و عوامل قـادر سـاز عـالوه بـر             .داشت

 ارتباط يکيزيت فير بر قصد با فعال    يق تاث يم از طر  يارتباط مستق 
ـ  نيهمچن. ز داشتند يم ن ير مستق يغ  بـا   ي انتزاعـ  ي هنجارهـا  نيب

  .م مشاهده شدير مستقي ارتباط غيکيزيت فيفعال
ـ   فعاليـت بـدني دانـش      دهـد  ينشان م نتايج اين مطالعه     وزان آم

ـ ن  وستي همدان در سطح مطلوب ن  يها رستانيدختر دب  از بـه  ي
 از  يعنـوان قـسمت    بـه  فعاليت بـدني     ي ارتقا يها برنامهطراحي  

 حاضر ي  مطالعه يها افتهي. کند يرا مطرح م    سالم يسبک زندگ 
در .  کـم داشـتند    يت بـدن  يدرصد دختران فعال   ٢/٤٦ دادنشان  

 ۱۸ تـا    ۱۳ يرستاننوجوانان مجا ) ۲۲(و همکاران   همر  مطالعه  
 و همکاران يموري تي ، در مطالعهداشتندساله فعاليت بدني کم  

 روزانه دختـران و پـسران سـنندج کـم بـوده       يت جسمان يفعال
ج ي نتا).۱۰( داشتند يت کمتريسه دختران فعاليمقا است که در 

 دارد و بـه نظـر       يبا مطالعات مذکور همخـوان      حاضر پژوهش
 و  هاي فشرده آموزشي مدارس    برنامه  همچون يرسد عوامل  يم

 .ل باشـند  يـ ن امر دخ  ي در ا  يت بدن يالت فعال ي به تسه  يدسترس
هـاي مختلفـي     تحرك به عنوان عامل خطر بيمـاري       زندگي بي 

شناخته شده است و پايين بودن ميزان فعاليـت بـدني در بـين            
. اسـت  سـالم  ي زنـدگ  سـبک  يبـرا آموزان زنگ خطري     دانش

 به محققـين و برنامـه     منظم نيشناسايي موانع انجام فعاليت بد    
هاي مناسـب بـراي      كند كه استراتژي   ريزان بهداشتي كمك مي   

در  .ارتقاء سالمتي تدوين نمايند" افزايش فعاليت بدني و نهايتا   
 در.  مشاهده نـشد   يبين سن و فعاليت بدني ارتباط     اين مطالعه   

 نـشان  يت بدنين سن و فعالي مطالعات هم عدم ارتباط ب   برخي
جه شايد به اين علت باشد كه       ين نت يا) ۶و  ۲۱( داده شده است  

 ي  آموز بـوده و در دامنـه       شركت كنندگان در اين مطالعه دانش     
ـ  .قـرار داشـتند    يکـسان يسني تقريبا    ـ    نيهمچن  يتجـارب قبل

ـ  بـا فعال ي ورزشــي نـه يآمـوز در زم  دانـش   رابطــه يکـ يزيت في
 مشابه بـه دسـت      جيز نتا ي ن  پارك که در مطالعه   دار داشت  يمعن
 بنـدورا تجـارب   ي شـناخت  ي  هيبر اساس نظر  . )۱۳( ه است آمد
  پـارك ي مرور ي  در مطالعه  .کندت  يتواند رفتار را تقو    ي م يقبل

 ي در برخـ   ي اقتـصاد  يت اجتماع ي و وضع  يکيزيت ف ين فعال يب
ـ ي ن يمطالعات ارتباط مشاهده شده است هر چند مطالعات        ن يز ب

ن دو  ين ا ي حاضر ب  ي   در مطالعه  .)۱۳( اند افتهي ن ين دو ارتباط  يا
توانـد   يقـات مـ  يج متفـاوت تحق  ينتا. افت نشد ي ير ارتباط يمتغ
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ر همـساالن   ي باشد مثال تـاث    ي و فرهنگ  يطيط مح ي از شرا  يناش
   . را تحت الشعاع قرار دهديت اقتصاديوضع

 نگـرش   ي مدل بزنـف بـرا     يها ار سازه ي و انحراف مع   نيانگيم
 بــود کــه  ۰۲/۳۲ ±۸۳۱/۴ نمــره ۴۰ از نــسبت بــه رفتــار  

 اما با آزمون   . بود يت بدن ي نگرش مطلوب به فعال    ي  دهنده نشان
Tukey د و سـبک    يت شـد  ين تفاوت تنها در دو گروه فعال      ي ا

  نگـرش مثبـت نـسبت بـه رفتـار     توان گفت يو مدار بود   يمعن
 هنجـار  ي ن سازهيانگيم. دهد يش مياحتمال انجام رفتار را افزا    

 ي قـصدرفتار  ي بـرا  . بـود  ۹۰/۲۳±۳۳۰/۵ ، نمره ۳۵ از   يانتزاع
 بـه دسـت     ۸۱/۶±۱۴۷/۲  نمره ۱۰از   ارين و انحراف مع   يانگيم

 ، عوامل قادر سازيبرا.  بود قصد متوسطي  نشان دهنده آمد که   
 ي نـشان دهنـده   كـه   بـود    ۱۰/۱۹±۳۲۰/۴ ، نمره ۲۷از  ن  يانگيم

مـالک مطلـوب     ،بـود  عوامل قادر سـاز      ي متوسط برا  ي  درجه
در  . درصد نمره بـود ۸۰ کسب حداقل ک از نمراتيبودن هر 

کا با اسـتفاده از مـدل قـصد    يکه در امر   ايكز    و ي شرما   مطالعه
 در نوجوانـان    يت بـدن  يل فعا يها  کننده ييشگوي پ ي برا يرفتار

 نگرش متوسط و و يت بدني فعاليقصد متوسط برا   ،انجام شد 
 از ي حاکين هنجار انتزاعيانگي بود و ميت بدنيمطلوب به فعال

 ي ج مطالعـه ينتـا ). ۲۳(  بوديت بدني فعاليف براي ضع تيحما
 با هـم   ي هنجار انتزاع  ي   مذکور به جز سازه    ي  حاضر و مطالعه  

ـ دهند کـه ممکـن اسـت بـه دل      ي نشان م  يهمخوان ل فرهنـگ  ي
 دو   گوناگون يطيط مح يشرا وجود   متفاوت شرکت کنندگان و   

 و ينگـرش نـسبت بـه رفتـار، قـصد رفتـار      ن  يب. مطالعه باشد 
 شـت  وجوددا ميمـستق  رابطـه    يت بـدن  يبا فعال ساز  قادرعوامل  

)٠٠٠١/۰P<.(  ـ  و همکـاران ن ي دسـتجرد  ي   در مطالعه ـ ي ن يز ب
ـ ي،   رابطه وجـود داشـت     يکيزيت ف ينگرش و فعال    هرچـه   يعن

ش ي احتمال انجام آن افزا    ،تر باشد  نگرش نسبت به رفتار مثبت    
ـ  در ا  . دارد ي حاضر همخوان  ي  ابد که با مطالعه   ي يم ن مطالعـه   ي
ـ  يکـ يزيت ف ي نسبت به فعال   دار در نگرش   يز تفاوت معن  ين ن ي ب

ـ  با فعال  يها گروه  د مـشاهده شـد    ي سـبک و شـد     يکـ يزيت ف ي
ـ آموزان بـه انجـام فعال     ب دانش يترغ. )٣ جدول(  يت جـسمان ي

جاد نگـرش مثبـت     ي مناسب در ا   يها منظم با استفاده از روش    
م  منظيت جسماني فعالي سبب ارتقاتواند  يمآنان موثر است و  

ن عواملي همچون نداشتن وقت كافي، نبود يـك       يهمچن. گردد
دوست به عنوان همراه، نبود مكان مناسب در نزديكـي محـل            

ترين موانـع انجـام فعاليـت        از مهم  حوصلگي را  سكونت و بي  
ـ ي معي در مطالعه). ٦( اند بدني ذكر كرده    و همکـاران قـصد   ين

ـ  و عوامل قـادر سـاز پ       يرفتار ـ عال کننـده انجـام ف  ييشگوي ت ي
 در هلند پرينس ي  و مطالعه ) ٢١( ان بودند ي در دانشجو  يکيزيف

ـ نشان داد که انجام فعال      بـا درک نوجوانـان از در        يکـ يزيت ف ي
ـ    يالت ورزشـ  يدسترس بودن پـارک و تـسه       دار  ي ارتبـاط معن

ـ ر رفتـار و عقا ي درک نوجوانـان تحـت تـاث    نيهمچن .داشت د ي
 بـا پـژوهش     که مطالعات ذکر شـده    ). ۲۴( ها بود  همساالن آن 

ن نمرات عوامل قادرکننده در يتفاوت ب . دارنديحاضر همخوان
 کـه  ييهـا  د داشـتند بـا گـروه   ي شديکيزيت في که فعال  يگروه

ن اسـت   يز نشان دهنده ا   ي ن ،ا متوسط داشتند  ي کم   يت بدن يفعال
.  اثر گذارنـد يکيزيت فيکه عوامل قادرساز در پرداختن به فعال      

 نمـرات   ،ا کم گزارش کردنـد    ت خود ر  ي که فعال  يدانش آموزان 
در .  عوامل قادر کننده به دست آوردند      ي   را در سازه   يتر نييپا

ت يـ ت خـانواده در انجـام فعال      يحما و همکاران باروتر  ق  يتحق
عالوه بـر آن وجـود منـابع از       .  نوجوانان موثر بوده است    يبدن

 يهـا  رسـانه  بـه    ي دوچرخـه و دسترسـ     يل ورزش يجمله وسا 
ـ  بـا فعال   يورزش در  ).۲۵(  دختـران ارتبـاط داشـتند      يت بـدن  ي

ـ  با فعال  ي انتزاع ي حاضر هنجار ها   ي  مطالعه  ارتبـاط   يت بـدن  ي
 رفتـار  ي ن کننـده يـي  که تعي با قصد رفتار  يم نداشت ول  يمستق

 خود ي ر مطالعهد و همكارانش  نيشيدا.است رابطه داشته است
 نشان دادند كه نبـود حمايـت اجتمـاعي نظيـر            ۲۰۰۳در سال   

ورزشكار و يـا عـدم حمايـت و ترغيـب فـرد             نداشتن همسر   
توسط خانواده در خصوص انجام فعاليت بدني منظم منجر بـه    

 ير گـذار  يتـاث با توجه به     .)۲۶( كاهش اين فعاليت شده است    
 ي انتزاعـ  ي و نقش هنجارها   ي فعاليت بدن  بر قادر كننده    عوامل

بينـي مناسـب     رسـد كـه پـيش       به نظر مـي    بر قصد انجام رفتار   
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ـ  و حما  تسهيالت مناسـب ورزشـي    امكانات و    ق يت و تـشو   ي
آمـوزان منجـر     تواند به ارتقاي فعاليت بدني در بـين دانـش          مي

ـ  پ يمطالعات انجام شده با مدل قصد رفتـار        در. شود  ييشگوي
زبه نوبـه  يد شده است که قصد نيي رفتار توسط قصد تا   يکنندگ

 ي و کنترل رفتار ي انتزاع يها، هنجارها  ر نگرش يخود تحت تاث  
   ).۲۷( اند شده بودهدرک 

ـ  حاضر ن  ي  در مطالعه     يهـا  ن کننـده  يـي  از تع  يز قـصد رفتـار    ي
 تفـاوت   ، دارد يرفتار بـوده اسـت کـه بـا مطالعـات همخـوان            

) ۳ جـدول ( ين هر سه گروه در سازه قـصد رفتـار  يدار ب  يمعن
 يکـ يزيت ف يـ ن باشد که قـصدرفتار بـر فعال       ي ا يايتواند گو  يم

 عوامـل  يهـا حـاو    قـصد .تر گذار بـوده اسـ   يآموزان تاث  دانش
 ي ناشـ ي انتزاعـ يها و هنجارهـا     هستند که از نگرش    يزشيانگ

ـ   ين م ياند و بنابرا   شده  .سـمت رفتـار رهنمـون شـوند       هتوانند ب
  توانـد متـضمن    ي نمـ  ييتنهـا  مثبت نسبت به رفتـار بـه       نگرش

هـا از   ها نگرش ها و مدليانجام رفتار باشد بلکه بر اساس تئور      
ـ  ي بر انجام رفتار تاث    يتارر بر قصد رف   يق تاث يطر گذارنـد و    ير م

   ، فرد مهمنـد ي که برا ي افراد يعني ي انتزاع ين هنجارها يهمچن
ـ ي رفتار را تقو ،ق قصد يز از طر  ين ـ ا ).۱۴-۱۶( نـد ينما يت م ن ي

  از  انجـام شـد کـه      يرسـتان ي دختـران دب   يپژوهش تنها بـر رو    
ـ  ا يها تيمحدود ه يشـود و توصـ     ين پـژوهش محـسوب مـ      ي

ن يهمچنت پسران و ي فعالي نهي در زميگري د تقايشود تحق  يم
ـ يکـ يزيفت ي فعالي سهي مقا ي  نهيپژوهش در زم   ن دو جـنس  ي ب

ـ ها انجـام گ     بر مدل  يمبتن ـ  ايهـا  تيگـر محـدود  ياز د  .ردي ن ي
 ييهـا   پـژوهش  يطراحـ  . پرسشنامه بـود   يگزارش ق خود يتحق
 يهـا   بر مدل بزنف و مـدل ي مبتنيکيزيت في فعال ي   ارتقا يبرا

 يهـا  يريـ گ  مـصاحبه و انـدازه     يهـا  ستفاده از روش  مشابه با ا  
  .شود يه مي توصيسنج تن
  
  
   يريجه گينت

زان يد که م  اد ن مطالعه نشان    يج حاصل از ا   ي نتا يطور کل  به     
 شـهر  يرسـتان يآموزان دختر دب  منظم در دانش   يت جسمان يفعال

 آمـوزان از رفتـار مطلـوب        از دانـش   يمـ ي و ن  بـود همدان کـم    
ـ ر  برنامـه .نـد بود برخـوردار ن   ) منظم فعاليت جسماني (  بـر  يزي

ح و مطمئن ير صحيها باعث انتخاب مس ي و تئورها اساس مدل
ن مطالعه بر اساس مدل يدر ا. گردد مي به اهداف يابي دستيبرا

BASNEF  نگرش نسبت به دار در نمرات سازه     يتفاوت معن
 کم بودند با گـروه  يکيزيت في فعال ي که دارا  ين گروه ي ب رفتار

 ي قـصد رفتـار     سـازه  يبرا ،د وجود داشت  يت شد ي فعال يرادا
عوامل قادر  سازه   يبراو  ن هر سه گروه تفاوت مشاهده شد        يب

د و متوسـط بـا گـروه        يت شد ي فعال ي دارا يها ن گروه يبکننده  
ـ . ت کم تفـاوت معنـادار بـود    ي فعال يدارا  ين هنجارهـا يهمچن

ز آنجا کـه    ا. ر داشتند يجاد قصد بر رفتار تاث    يق ا ي از طر  يانتزاع
 ،رابطـه داشـت    انجام رفتار    باق  ين تحق ي رفتار در ا   يتجربه قبل 

ـ  مثبـت در ا ي  که فـرد بتوانـد تجربـه   يطيفراهم کردن شرا   ن ي
ـ نه کسب کند از عوامل ارتقـا فعال      يزم  محـسوب  يت جـسمان ي
  . شود يم

  
  تشکر  ر ويتقد
 ۹۰۰۹۲۹۳۹۱۴ به شماره    ۲۰/۹/۹۰خ  ين پژوهش در تار   يا     

 ي دانـشگاه علـوم پزشـک      يقات و فنـاور   يتحقتوسط معاونت   
ــدان ــصوهم ــب گردي ت ــت وي ــال  ده اس ــابع م ــط يمن    توس

ـ نو. ن شده اسـت  يتاممعاونت مذکور    سندگان مراتـب تـشکر   ي
  نيولو، مــــسولين محتــــرم دانــــشگاهو مــــسخــــود را از

  ي هيـــ دوگانــه همــدان و کل  يآمــوزش و پــرورش نــواح   
ـ  کـه مـا را در ا       آموزان عزيز  دانش    ،ودنـد  نم ياريـ ق  يـ ن تحق ي

ـ ا .دارند ياعالم م  ـ  چي هـ ين پـژوهش بـرا  ي سندگان يـ ک از نوي
   . تعارض منافع ندارد
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Background and Objective: Physical activity is an important part of a healthy lifestyle and active lifestyle is 

known as an important factor for health in all ages. The aim of this study was to determine the factors that 

influence regular physical activity of female high school students in Hamadan using BASNEF model. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, while using cluster random sampling method, 622 

female students from six high schools were voluntarily entered into the study. A demographic questionnaire, 

IPAQ and constructs of BASNEF model were used to collect the data. Validity and reliability of scales were 

assessed with a panel of experts and Cronbach's alpha. To analyze the data, Chi-square, ANOVA, T-test and 

correlation were used. 

Results: 46.2% of the students had low physical activity, 28 percent of them had moderate and 25.8 % had 

severe physical activity. Grade of education, level of mother’s education and previous physical activity had 

significant correlation with student’s physical activity (p< 0.05). The attitude toward behavior, behavioral 

intentions and enabling factors statistically associated with physical activity status (p = 0.01). Subjective 

norms were effective on physical activity via behavioral intention (p < 0.001). 

Conclusion: Low rate of female students’ physical activity in Hamadan calls for an intervention based on 

models and theories of behavior change to promote and maintain physical activity. 

 

Keywords: Motor activity, BASNEF, Adolescent, Intention, Behavior 


