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مقدمه :فعالیت جسمانی یکی از مهمترین رفتارهای بهداشتی محسوب میشود .هدف از این پژوهش تعیین عوامل مرتبط با فعالیت
جسمانی بر اساس "الگوی بزنف" در دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال  1231بود.
روش کار :در این پژوهش توصیفی -همبستگی 182 ،دانشجوی دختر و پسر به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای وارد مطالعه شدند.
برای جمع آوری دادهها از "پرسشنامه بین المللی فعالیت جسمانی" ( )International Physical Activity Questionnaireو
پرسشنامه بر اساس سازههای "الگوی بزنف" ( )BASNEF Modelبود .روایی محتوا و پایایی به روش آلفای کرونباخ از طریق  1تن
از متخصصین آموزش بهداشت تعیین شد .دادهها از طریق نرم افزار اس پیای اس نسخه  32مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :فعالیت جسمانی افراد در  2/16درصد کم 38/1 ،درصد متوسط و  11/3درصد شدید بود .بین متغیرهای سن ،درآمد و
تحصیالت با فعالیت جسمانی بر اساس آزمون اسپیرمن همبستگی وجود داشت .مهمترین پیشگویی کنندههای فعالیت جسمانی ،عوامل
قادر ساز و قصد رفتاری بودند.
نتیجه گیری :عوامل قادر ساز و قصد رفتاری مهمترین پیشگویی کنندههای الگو تعیین گردیدند .بعلت میزان پایین فعالیت جسمانی
در دانشجویان ،برنامه ریزی برای اجرای برنامهها پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :فعالیت جسمانی ،الگوی بزنف ،دانشجو
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
شاخصهای مردم سالم تا سال  3212معرفی شده است ( .)7فعالیت
جسمانی در تمام سنین و به خصوص نوجوانی اثرات مطلوبی بر روی
کاهش چاقی ،فشار خون و سطح سرمی لیپیدها دارد ( .)1میزان فعالیت
فیزیکی مناسب جهت کاهش خطر ابتال به بیماریهای مزمن برای
بزرگساالن به مدت  22دقیقه با شدت متوسط (مانند راه رفتن سریع)
در تمام روزهای هفته و یا حداقل  1روز در طول هفته پیشنهاد شده
است ( .)8علی رغم فواید زیاد انجام فعالیت بدنی و ورزش ،برآورد
جهانی از عدم فعالیت فیزیکی در بین بالغین  17درصد میباشد و این
میزان در بین کسانی که فعالیت جسمانی اندک دارند بین  21تا 11
درصد برآورد شده است ( .)3در ایران ،بر طبق گزارش سازمان جهانی
بهداشت شیوع بی حرکتی در بین افراد گروه سنی  11تا  31سال 67/1
درصد بوده است ( )12که این وضعیت در ایران در گروه سنی  11تا

امروزه با ت وجه به پیشرفت فناوری و ماشینی شدن زندگی در روند
زندگی مردم نیز تغییراتی به وجود آمده است که یکی از این مسائل
کاهش فعالیت فیزیکی مناسب در بین افراد میباشد ( .)1با کاهش
فعالیت فیزیکی و ورزش در بین مردم ،خطر ابتال به بیماریهای مزمن
از جمله بیماریهای قلبی–عروقی افزایش یافته است (.)2 ,3
پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که خطر ابتال به بیماریهای
قلبی– عروقی در افراد کم تحرک دو برابر بیشتر از افرادی است که
فعالیت بدنی منظم دارند ( .)1 ,1از آنجایی که انجام فعالیت بدنی منظم
با کاهش خطر ابتال به بیماریها در ارتباط است ،لذا ورزش سبب
افزایش ارتقاء سالمت افراد نیز میشود ( .)6 ,1این امر بستگی به شیوه
زندگی فرد دارد ،زیرا سبک زندگی سالم از عوامل مهم و تأثیر گذار بر
سالمت افراد میباشد  .انجام فعالیت جسمانی منظم به عنوان یکی از
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اطرافیان باعث افزایش فعالیت بدنی در دانشجویان بود .معینی و
همکاران در طی مطالعه خود بر روی  122نفر از دانشجویان علوم
پزشکی همدان به این نتیجه رسیدند که  371نفر فعالیت بدنی سبک،
 131نفر متوسط و  1نفر شدید داشتند و بین محل سکونت و انجام
فعالیت بدنی نیز همبستگی معناداری مبنی بر اینکه ساکنین خوابگاه
نسبت به غیر خوابگاهیها فعالیت بدنی بیشتر داشتند برقرار بود .قصد
رفتاری و عوامل قادر کننده از بین سازههای "الگوی بزنف" مهمترین
عوامل پیش بینی کننده انجام فعالیت بدنی در دانشجویان بودند (.)1
هزاوه ای و همکاران نیزدر طی پژوهشی بر روی کلیه دانشجویان که
جمعاً  132نفر بودند .به این نتیجه رسیدند که میانگین نمره متغیرهای
اجزای "الگوی بزنف" بعد از مداخله آموزشی بین گروه مداخله و کنترل
اختالف معنی داری داشت .به گونهای که در گروه مداخله بعد از مداخله
آموزشی در طی  3و  1ماه در خصوص انجام فعالیت بدنی منظم،
عملکرد بهتری مشاهده شد و به مؤثر بودن "الگوی بزنف" جهت بهبود
عملکرد دانشجویان در زمینه انجام فعالیت بدنی اشاره نمودند (.)7
دانشجویان یکی از اقشار مهم جامعه هستند که سالمتی و شادابی آنها
مهم میباشد و انجام تحرک بدنی در این جمعیت کثیر باعث سالمتی
آنها شده و از بروز بیماریهای مختلف در سنین میانسالی و سالمندی
جلوگیری میکند ،در نتیجه از بار هزینههای بهداشتی درمانی در آینده
کاسته خواهد شد .در این رابطه پژوهشی با تاکید بر فعالیت جسمانی
در دانشجویان شهرکرمان یافت نشد .لذا این پژوهش با هدف تعیین
پیش بینی عوامل مرتبط با فعالیت جسمانی بر اساس "الگوی بزنف"
در دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1231
انجام شد.

 31سال کامالً مشهود است ( .)1از این بین درصد کمی از جوانان در
فعالیت ورزشی منظم شرکت میکنند ولی بیشتر آنها فعالیت جسمانی
منظمی ندارند ( .)3افراد این رده سنی اماده پذیرش رفتارهای جدید و
تغییر رفتار هستند و این امر میتواند بر رفتارهای فرد حتی در سایر
دورههای زندگی تأثیر گذارد .زیرا عادات تثبیت شده در این دوره بر
سبک زندگی سالم بسیار مؤثر میباشند ( .)11پژوهشها نشان دادهاند
چنانچه الگوی فعالیت جسمانی در طی سالهای دانشجویی پایه گذاری
شود در سالهای بعد از فارغ التحصیلی فرد نیز پایدار خواهد ماند (.)13
دانشگاه با توجه به رسالت خود مکان مناسبی جهت ایجاد حفظ و ارتقاء
سبک زندگی سالم در افرد جوان محسوب میشود ( .)12یکی از
الگوهای مناسب جهت بررسی رفتارها و تعیین عواملی که در تصمیم
گیری افراد برای انجام رفتار مؤثر بکار میرود" ،الگوی بزنف" میباشد
(" .)11الگوی بزنف" از جمله الگوهایی است که به واسطه سازههای آن
در مطالعه رفتار -برنامه ریزی جهت تغییر رفتار و مشخص کردن
عواملی که در تصمیم گیری افراد برای انجام دادن یک رفتار دخیل
هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد .در زمینه فعالیت جسمانی در
دانشجویان ،قصد رفتاری یکی از عوامل تعیین کننده در جهت مشخص
کردن عوامل مرتبط با فعالیت جسمانی میباشد .دانشجویان به دلیل
اقتضای سنی خود بیشتر تحت تأثیر اطرافیان و به خصوص دوستان هم
دانشگاهی هستند و سازه هنجارهای انتزاعی موجود در این الگو به
خوبی قادر به مشخص کردن تأثیر اطرافیان بر روی تصمیمات فرد است.
عوامل قادرکننده موجود در محیط مانند وجود امکانات ورزشی نیز بر
انجام فعالیت فیزیکی تاثیرگذار است" .الگوی بزنف" برگرفته از "الگوی
قصد رفتاری" ( (Behavioral Intention Modelو "الگوی
پرسید" ( (PRECEDE Modelمیباشد .نام این الگو
( )BASNEFبرگفته از حروف اول اجزای آن است که شامل رفتار
( )Behaviorنگرش ( )Attitudeنرمهای انتزاعی ( Subjective
 )Normsو عوامل قادر کننده ( )Enabling Factorsمیباشد (.)12
از این الگو جهت برآورد نیازهای آموزش بهداشت در کشورهای در حال
توسعه استفاده شده است (( )1تصویر .)1

روش کار
پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی از نوع همبستگی بود که روی 182
نفر از دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در محدوده سنی
 18-11سال انجام شد .تعداد نمونه با توجه به جمعیت کل دانشجویان
دانشکده بهداشت که  232نفر بودند و در نظر گرفتن اثر طرح
( )Design Effectبه مقدار  1/1و ریزش افراد به میزان  32درصد
 182نفر در نظر گرفته شد .مکان پژوهش مطالعه دانشکده بهداشت
بود که به دلیل تنوع رشتههای مختلف ازجمله بهداشت حرفهای،
بهداشت محیط ،آمار زیستی و...و همچنین وجود مقاطع مختلف از
کاردانی تا دکترا انتخاب شد .روش نمونه گیری تصادفی طبقهای بود
ک ه هر دانشکده به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد و با استفاده از
روش نمونه گیری طبقهای با انتساب متناسب از بین دانشجویان،
شرکت کنندگان تعیین گردیدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بر
اساس سازههای "الگوی بزنف" بود که شامل دو بخش :اطالعات
جمعیت شناختی (سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،میزان درآمد
و محل سکونت) و سازههای "الگوی بزنف" که حاوی  3عبارت در زمینه
نگرش (فکر میکنم اگر فعالیت جسمانی داشته باشم مقبولیت من در
جامعه بیشتر میشود) 6 ،عبارت در زمینه هنجارهای انتزاعی (دوستان
من فکر میکنند که من باید فعالیت جسمانی منظمی داشته باشم)8 ،
عبارت عوامل قادر کننده (عوامل زیر را در گرایش دانشجویان به فعالیت
جسمانی تا چه اندازه مؤثر می دانید؟ زیاد بودن تکالیف دانشگاه ،نبود
مکان مناسب برای ورزش کردن و  )...و  1عبارت قصد رفتاری (من

تصویر  :1چارچوب مفهومی برنامه ریزی بر اساس "الگوی بزنف"
در طی مطالعهای که آقا مالیی و همکاران ( )6بر روی  212نفر از
دانشجویان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که از بین این افراد 66
نفر دارای فعالیت جسمی منظم بودند .از بین متغیرهای مورد بررسی
بین نمره موانع درک شده و خودکارآمدی با فعالیت فیزیکی منظم
همبستگی معنی داری وجود داشت .در این گروه ،وقت گیر بودن،
خستگی ناشی از ورزش و هزینه بر بودن از جمله موانع انجام فعالیت
فیزیکی بود و عواملی نظیر درک خودکارآمد بودن و وجود حمایت
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تکمیل پرسشنامه توسط  32نفر از دانشجویان و با استفاده از روش
آزمون-باز آزمون به فاصله  12روز انجام و با  r = 2/37و آلفای کرونباخ
 2/78مورد تأیید قرار گرفت .معیارهای ورود به مطالعه شامل اشتغال
به تحصیل در یکی از دانشکدههای پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
و تمایل به شرکت در پژوهش بود .نمونههایی که بدلیل داشتن بیماری،
قادر به تکمیل پرسشنامه نبودند و یا عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه
از مطالعه خارج شدند .پرسشگر به دانشکدهها مراجعه و پرسشنامهها را
توزیع کرد .تکمیل پرسشنامهها به طورخودایفا و با رضایت دانشجویان
بود .اطالعات افراد به صورت محرمانه و با دادن کد جمع آوری شد.
دادهها با استفاده از شاخصهای آماری توصیفی و تحلیلی نظیر فراوانی،
درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار ،تجزیه و تحلیل شدند و برای
بررسی ارتباط سازههای الگو با فعالیت جسمانی از آزمونهای رگرسیون
خطی گام به گام در سطح معنی داری  2/21استفاده شد .دادهها در
نرم افزار اس پی اس اس نسخه  32وارد و تحلیل شدند.

تصمیم دارم در یک ماه آینده در یکی از باشگاههای ورزشی ثبت نام
کنم) بود .عبارتهای نگرش ،هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری با
مقیاس  1لیکرتی از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم و عبارتهای عوامل
قادر کننده با مقیاس  1لیکرت از بسیار زیاد تا خیلی کم سنجیده شد.
حداقل نمره کلی پرسشنامه  38و حداکثر نمره پرسشنامه  112بود.
جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه طراحی شده بر اساس سازههای
"الگوی بزنف" پرسشنامهٔ مذکور در اختیار  1تن از متخصصین
آموزش بهداشت دانشگاه یزد و شیراز قرار گرفت .پس از تأیید روایی
محتوا ،پایایی پرسشنامه با تکمیل آن توسط  32تن از دانشجویان
دانشکده بهداشت با استفاده از روش آلفای کرونباخ و آزمون-باز آزمون
به فاصله  12روز انجام گرفت .مقدارآلفای کرونباخ برای نگرش (،)2/87
هنجارهای ذهنی ( ،)2/88عوامل قادر کننده ( )2/71و قصد رفتاری
( )2/82آزمون-باز آزمون  r = 2/31بدست آمد .ابزار دیگر "پرسشنامه
بین المللی فعالیت جسمانی" (International Physical
) Activity Questionnaireبود .در این پرسشنامه ،پیاده روی
 METs = 2/22فعالیــت جســمانی کم METs = 1 ،فعالیت
جسمانی متوسط و  METs = 8به عنوان فعالیت جسمانی شدید در
نظر گرفته میشود .برای محاسبه میزان کلی فعالیت جسمانی در  7روز
گذشـته بایـد مقـدار پیـاده روی (مـت × دقیقه×روز) با مقدار فعالیـت
جسـمانی متوسـط (مت×دقیقـه×روز) و مقـدار فعالیـت جسـمانی
شدید (مت×دقیقه×روز) را با هم جمع کـرد .فعالیتهایی ماننـد
بســکتبال و کوهنوردی ،ایروبیـک و دوچرخــه ســواری بــا ســرعت
بــاال که به بیش از  6کالری در دقیقـه نیـاز دارند فعالیت جسمانی
شدید گفتـه میشود .در صورتی که فعالیتهایی چون بـدمینتون ،پیاده
روی ،والیبال و نظافت اتاق که به  2الی  6کالری نیاز دارند ،فعالیت
جسمانی متوسط در نظر گرفته میشوند .در ضمن هر گونه فعـالیتی
کـه در کمتـر از  12دقیقه انجام شود فعالیت ضـعیف نامیـده میشود.
محاسبه شدت انرژی مجموع فعالیتها در  7روز گذشته انجام گرفت
که اگر مجموع انرژی محاسبه شده در طـول هفته کمتر از 622
مت/کالری/هفته بود در دسـته ضعیف ،اگر مجموع انـرژی محاسـبه
شـــده در طـــول هفتـــه بـــین  622تـــا  2222مت/کالری/هفته
بود در دسته متوسط و اگر مجموع انرژی محاسـبه شـده در طـول
هفتـه بیش از  2222مـت/کـالری/هفتـه بـوده در دسـته شدید طبقه
بندی گردید .این پرسشنامه در مطالعات مختلفی استفاده شده است و
روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است ( .)1در پژوهش حاضر
چهار نفر از متخصصین آموزش بهداشت و چهار نفر از متخصصین
تربیت بدنی روایی صوری پرسشنامه را تأیید نمودند .پایایی آن نیز با

یافتهها
یافتهها نشان داد اکثر آزمودنیها دختر ( 383نفر) مجرد ( 133نفر) و
با تحصیالت کارشناسی بودند ( 132نفر) .درآمد اکثر دانشجویان مورد
بررسی بین  622تا یک میلیون تومان بود و اکثر آنها غیر خوابگاهی و
ساکن منزل شخصی بودند ( 381نفر) .میانگین و انحراف معیار سن
افراد شرکت کننده در پژوهش  33/16 ± 1/28بود.
بین سن و فعالیت جسمانی با استفاده از آزمون اسپیرمن همبستگی
معنادار مستقیم وجود دارد ( .)r = 2/131 ،P = 2/228با استفاده از
آزمون کای دو از بین عوامل جمعیت شناختی ،تحصیالت ()P > 2/21
و درآمد خانواده ( )P > 2/221با فعالیت جسمانی همبستگی معنادار
مستقیمی داشتند .از بین  182دانشجوی شرکت کننده در این پژوهش
 2/16درصد فعالیت جسمانی کم 38/1 ،درصد فعالیت جسمانی متوسط
و  11/3درصد فعالیت جسمانی شدید داشتند (جدول  .)1نتایج آزمون
آنالیز واریانس نشان داد میانگین نمره نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،عوامل
قادر ساز و قصد رفتاری در سطوح مختلف فعالیتهای جسمانی
دانشجویان تفاوت معنی دار دارد (( )P > 2/221جدول .)3
از رگرسیون ترتیبی و روش  Backwardجهت تعیین مهمترین عوامل
مرتبط با فعالیت جسمانی بر اساس "الگوی بزنف" استفاده شد .عوامل
قادرساز و قصد رفتاری به عنوان مهمترین پیشگویی کنندههای رفتار
فعالیت جسمانی بدست آمدند .از بین این دو سازه ،قصد رفتاری قدرت
پیشگویی کنندگی بسیار باالتری برای فعالیت جسمانی نسبت به عوامل
قادر ساز داشت (جدول .)2

جدول  :1میانگین و انحراف معیار سازههای "الگوی بزنف"
متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

مینیمم

ماکزیمم

نگرش

13/1 ± 3/3

26

11

هنجارهای انتزاعی

32/11 ± 3/11

13

33

قصد رفتاری

31/71 ± 2/17

12

22

عوامل قادر ساز

11/63 ± 2/13

12

22

31
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جدول  :2مقایسه میانگین نمره سازههای "الگوی بزنف" در سطوح مختلف فعالیت جسمانی دانشجویان
میانگین  ±انحراف معیار

فعالیت جسمانی

P value
> 2/221

نگرش
13/28 ± 3/3
12/11 ± 3/23
13/83 ± 3/3

کم
متوسط
شدید

> 2/221

هنجارهای انتزاعی
33/61 ± 3/23
32/16 ± 3/17
31/16 ± 3/27

کم
متوسط
شدید

> 2/221

قصد رفتاری
13/22 ± 1/81
16/11 ± 3/11
32/22 ± 3/28

کم
متوسط
شدید

> 2/221

عوامل قادر ساز
32/36 ± 2/28
31/73 ± 2/36
31/16 ± 1/21

کم
متوسط
شدید

جدول  :3رابطه سازههای "الگوی بزنف" با متغیر فعالیت جسمانی بر اساس آنالیز رگرسیون ترتیبی
متغیر

Estimate

SE

P value

فاصله اطمینان %59
کمترین

بیشترین

عوامل قادر ساز

2/63

2/21

2/21

> 2/221

2/12

قصد رفتاری

2/36

2/27

> 2/221

2/81

1/1

بحث
طرفی دیگر ،رستمی معز و همکاران در طی پژوهش خود رابطه معنی
داری بین سن و فعالیت جسمانی نیافتند ( .)17تحصیالت نیز با فعالیت
جسمانی همبستگی معنادار مستقیمی داشت ( .)P = 2/21شاید یکی
از دالیل همبستگی میزان سن و تحصیالت با فعالیت جسمانی این باشد
که افراد با سن باالتر از مقطع تحصیلی باالتری نیز برخوردار بودند و از
آنجایی که محصل دانشگاه علوم پزشکی بودند بیشتر در معرض
پیامهای بهداشتی قرار داشتند و دانش و نگرش بهتری نسبت به تأثیر
فعالیت جسمانی بر افزایش سالمتی در زندگی داشتند.
درآمد با فعالیت جسمانی همبستگی معنی داری داشت .هرچه درآمد
افراد باالتر بود میزان فعالیت جسمانی بیشتری دیده شد .شاید به این
دلیل باشد که اکثر مکانهایی که دستگاههای ورزشی در آنها وجود
دارد مثل باشگاههای بدنسازی ،کالسهای ایروبیک و استخرهای شنا
به صورت رایگان و یا با قیمت ارزانتر در اختیار افراد نیست در نتیجه
افراد با درآمد خانوادگی باالتر بیشتر توانایی استفاده از این مکانها را
دارند که استنتاج در مورد این مساله مستلزم مطالعات بیشتر است.
 Park & Kimدر مطالعه مروری خود به این نتیجه رسیده است که
در بعضی از مطالعات بین وضعیت اجتماعی اقتصادی و فعالیت جسمانی
رابطه معنی دار بود و در بعضی از مطالعات رابطهای یافت نکردند ،شاید
بتوان دلیل این اختالف نتایج را شرایط محیطی و فرهنگی در هر جامعه

این پژوهش با هدف پیش بینی متغیرهای مرتبط با فعالیت جسمانی
بر اساس سازههای "الگوی بزنف" در دانشجویان پردیس دانشگاه علوم
پژشکی کرمان انجام شد .در این پژوهش سازههای "الگوی بزنف"
شامل :نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،عوامل قادر کننده و قصد در ارتباط
با فعالیت جسمانی مورد بررسی قرار گرفتند .بر اساس نتایج پژوهش
بیش از نیمی از دانشجویان ( 16/7درصد) از فعالیت جسمانی در سطح
کم برخوردار بودند و تنها  11/3درصد از کل نمونههای پژوهش فعالیت
جسمانی شدید داشتند که نشان دهنده هشداری برای بررسیها و
مطالعات بیشتر در این زمینه میباشد .در این راستا پژوهش رمضانخانی
و همکاران نشان داد که تنها  38/8درصد از افراد باالی  31سال دارای
عملکرد مطلوب در فعالیت جسمانی بودند ( )11توسلی و حسن زاده
در طی پژوهش خود وضعیت عملکرد فعالیت جسمانی افراد مورد
مطالعه را  63/3درصد نامطلوب 33/3 ،درصد نسبتاً مطلوب و  8/1درصد
نامطلوب گزارش کردند ( )16نتایج پژوهش رستمی معز و همکاران بر
روی دختران دبیرستانی نشان داد که  16/3درصد از دانش آموزان
فعالیت بدنی سبک 38 ،درصد فعالیت بدنی متوسط و  31/8درصد
فعالیت بدنی شدید داشتند ( .)17سن با فعالیت جسمانی همبستگی
معنی دار مستقیمی داشت ،به این معنی که هرچه سن افراد شرکت
کننده بیشتر بود از میزان فعالیت جسمانی باالتری برخوردار بودند .از
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دانست ( .)18ارتباط بین سازههای "الگوی بزنف" (نگرش ،هنجارهای
انتزاعی ،عوامل قادر کننده و قصد رفتاری) با فعالیت جسمانی مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده این بود که بین تمامی
سازههای الگو با فعالیت جسمانی همبستگی معناداری دارد .البته نگرش
و هنجارهای انتزاعی درست است که معنی دار است ولی این معنی
داری میتواند به علت تعداد باالی نمونهها باشد چون میانگینها تفاوت
چندانی ندارند در نتیجه باید با احتیاط تعمیم داده شوند .رستمی معز
و همکاران نیز در طی پژوهش خود مبنی بر کاربرد "الگوی بزنف" در
ارزیابی فعالیت فیزیکی دختران دبیرستانی همدان به نتایج مشابه
پژوهش حاضر رسیدهاند ( Hagger .)17و همکاران (Martin ،)13
و همکاران ( )32نیز به نقش نگرش ،عوامل قادر کننده و هنجارهای
انتزاعی و تاثیرشان بر قصد و در نتیجه افزایش میزان فعالیت جسمانی
پی بردهاند.
جهت تعیین قویترین پیشگویی کنندههای "الگوی بزنف" برای فعالیت
جسمانی از آزمون رگرسیون ترتیبی استفاده شد که از بین سازههای
"الگوی بزنف" عوامل قادر کننده و قصد رفتاری قویترین پیشگویی
کنندههای فعالیت جسمانی تعیین گردیدند و قصد رفتاری با برآورد
 2/36پیشگویی کننده بهتری نسبت به عوامل قادر کننده بود .نتایج
پژوهش حاضر با مطالعات درساره و همکاران مبنی بر پیش بینی فعالیت
جسمانی بر اساس "الگوی بزنف" در زنان شاغل در مدارس شهر بندر
عباس ( )31و مطالعه معینی و همکاران مبنی بر پیشگویی فعالیت
جسمانی در دانش آموزان بر اساس "الگوی بزنف" ( )1همخوانی داشت.

جسمانی همبستگی معنی دار مستقیمی داشت .به این معنی که هرچه
سن افراد شرکت کننده بیشتر بود از میزان فعالیت جسمانی باالتری
برخوردار بودند .در مورد متغییر درآمد ،هرچه درآمد افراد باالتر بود
میزان فعالیت جسمانی بیشتری دیده شد .همچنین تحصیالت نیز با
فعالیت جسمانی همبستگی معنادار مستقیمی داشت .به اینصورت که
هرچه تحصیالت افرد مورد پژوهش باالتر بود آنها از میزان فعالیت
جسمانی باالتری برخوردار بودند .از بین سازههای مدل بزنف :عوامل
قادر ساز و قصد رفتاری مهمترین پیشگویی کنندههای الگو تعیین
گردیدند .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر عدم همکاری مناسب
دانشجویان در تکمیل پرسشنامهها و محدود بودن پژوهش به دانشگاه
علوم پزشکی کرمان میباشد .پیشنهاد میشود برای ارتقاء و بهبود
فعالیت جسمانی در دانشجویان ،امکانات و منابع الزم جهت ایجاد و
افزایش عوامل قادر ساز و رفع موانع فعالیت فیزیکی فراهم گردد .عامل
دیگری که در میزان فعالیت جسمانی دانشجویان تأثیر گذار بود میزان
درآمد بود لذا بهتر است منابع و امکانات ورزشی تا حد امکان رایگان و
یا با هزینه پایین در اختیار دانشجویان قرار داده شود.

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی به شماره  32/31با عنوان " پیش
بینی متغیرهای مرتبط با فعالیت جسمانی بر اساس "الگوی بزنف" در
دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان" مصوب مرکز
تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
کرمان میباشد  .در پایان نویسندگان مراتب تشکر خود را از کلیه
دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان که در این طرح کمال
همکاری را داشتند ابراز میدارند.

نتیجه گیری
در این مطالعه بیشتر دانشجویان از فعالیت جسمانی در سطح کم
برخوردار بودند .از بین متغیرهای جمعیت شناختی سن با فعالیت
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Abstract
Introduction: Physical activity is one of the most important health behaviors. The aim of this study was to
determine the factors related to physical activity based on the “BASENF Model” in Kerman University of
Medical Sciences in 2016.
Methods: In this descriptive-correlational study, 480 male and female students were selected through
stratified sampling. To collect data, the “International Physical Activity Questionnaire” and a questionnaire
based on the “BASNEF Model” were used. Content validity and reliability by Cronbach's alpha was
determined by five experts. Data was analyzed by SPSS 20.
Results: In this study, physical activity levels at 0.56%, 28.1% and 15.2% were considered as low, moderate
and high, respectively. There was a correlation in age, income and education, with physical activity. The
most important predictors of physical activity were enabling factors and behavioral intention.
Conclusions: Enabling factors and behavioral intention were determined as the two most important
predictors of the model. Due to low physical activity in students, planning physical activity sessions are
suggested.
Keywords: Physical activity, BASNEF Model, Student
© 2016 Iranian Nursing Scientific Association (INA)

