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عملكرد   بر نگرش و2 روش ارايه واحد درسي تربيت بدنيثير دو أمقايسه ت
 مرتبط با فعاليت جسماني منظم دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  
  زاده زاده، پريوش شكرچي زهرا اسدي، اكبر حسن، ٭يا محمدمهدي هزاوه

  
  

  چكيده
عي دانشجويان و جامعه اثر مثبت داشته و ارائه واحد تربيت جسمي، رواني و اجتما فعاليت جسماني منظم بر روي ابعاد سالمتي :مقدمه

اين مطالعه با هدف مقايسه نگرش و عملكرد مرتبط با فعاليت جسماني و تربيت بدني . نقش دارد  بر حصول اين مهمها هبدني دانشگا
  .انجام شداساس مدل بزنف و روش روتين   بر2تربيت بدني  در دو شيوه ارائه واحد درسي دانشجويان دختر

هاي واحد  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه كالس) =113n( كليه دانشجويان دختر ،نگر در اين مطالعه نيمه تجربي و آينده :ها روش
 صورت تصادفي به دوه ها ب كالس.  شركت نمودند، انتخاب كرده بودند85-86سال اول سال تحصيلي   را در نيم2درس تربيت بدني 
 پرسشنامه نگرش در مورد انجام فعاليت فيزيكي و به درس تربيت بدني ،ها ه ابزار گردآوري داد.بندي شدند ي تقسيمگروه شاهد و تجرب

 ماه با برنامه آموزشي بر اساس دومداخله آموزشي در دانشجويان گروه تجربي به مدت . المللي بود همراه با پرسشنامه فعاليت جسماني بين
 2 ،دانشجويان دو گروه.  قرار گرفتند2 ماه تحت آموزش روتين واحد عمومي تربيت بدني دوهم به مدت اجزاي مدل بزنف و گروه شاهد 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS افزار اطالعات با نرم. از پايان برنامه آموزشي پيگيري شدند  ماه بعد4و 
نگرش باالتري در دو حيطه نگرش در مورد تربيت بدني و فعاليت داري ميانگين نمره   گروه تجربي بطور معني،بعد از مداخله :نتايج

هاي جسماني انجام شده در گروه تجربي از توزيع بهتر برخوردار و بطور  مجموع شدت فعاليت. جسماني نسبت به گروه شاهد كسب كرد
  .داري نسبت به گروه شاهد بهتر بود معني

  .ثر واقع شودؤ م2تواند در طراحي برنامه درسي واحد تربيت بدني  دل بزنف ميهاي رفتاري از جمله م بكارگيري مدل :گيري نتيجه
  

 .نگرش، عملكرد، تربيت بدني، فعاليت جسماني، دانشجويان :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 م فعاليت جسمانيحاصل از انجا تحقيقات بسياري فوايد
 تحرك با خطر زيرا، زندگي بي) 2و1(اند ييد نمودهأمنظم را ت

                                                 
گروه خدمات بهداشتي،  ،)استاد (اي دكتر سيد محمدمهدي هزاوه :آدرس مكاتبه *

دانشگاه علوم پزشكي  پزشكي،علوم آموزش تحقيقات مركز دانشكده بهداشت و 
 hazavehei@hlth.mui.ac.ir .اصفهان، خيابان هزارجريب، اصفهان

ه خدمات بهداشتي گروكارشناس ارشد آموزش بهداشت زهرا اسدي، 
)2006.asadi@gmail.com(زاده، مربي گروه آمار و اپيدميولوژي حسن اكبر  و 
)hassanzade_2000@yahoo.com(زاده،   پريوش شكرچي؛ دانشكده بهداشت
رساني پزشكي  مربي گروه عمومي دانشكده مديريت و اطالع.
)shekarchizadeh@mng.mui.ac.ir (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.  

 اصالح شده و در 29/5/87 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 6/8/86اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است2/6/87تاريخ 

بطوري هاي مزمن همراه است  ابتال به بسياري از بيماري
 ساالنه دو ميليون مرگ در جهان به دليل زندگي كم كه

 درصد 60 اين در حالي است كه ،دهد تحرك رخ مي
ا شدت جمعيت جهان حداقل ميزان توصيه شده فعاليت ب

  ).1(دهند متوسط را انجام نمي
روزانه  سازمان بهداشت جهاني اعالم نموده است كه

 همانند راه ، دقيقه فعاليت جسماني با شدت متوسط30
 در .)1( اثرات فراواني براي سالمت بدن دارد،رفتن سريع

 ساله 15-24تحركي بين زنان رده سني   شيوع بي،ايران
 درصد 5/14 ساله 15-24مردان و براي  درصد، 68

 الزمست كه فعاليت جسماني بين تمامي ،بنابراين). 2(است
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افراد از جمله جوانان افزايش يابد و همين امر يكي از 
 مردم در شعاري منتهي به سالمت است كه ها شاخص

 در نظر )Healthy people 2010( 2010سالم تا سال 
  ).3(گرفته شده است

دانشجويان دختر و تحركي بين  با توجه به شيوع بي
كاهش روند فعاليت جسماني آنها با افزايش سن و نيز 

 آموختگي دانشانتخاب زندگي غير فعال جسماني بعد از 
، مداخالت مربوط به فعاليت )5و2،4( ها هاز دانشگا

جسماني در اين قشر در طي تحصيالت دانشگاهي از 
تنظيم برنامه آموزشي و . اي برخوردار است اهميت ويژه

گيري سبك زندگي فعال و افزايش   شكلبرايوق برنامه ف
مدت  هاي جسماني كوتاه ثير واحدهاي درسي بر فعاليتأت

اي است و نياز است  و منظم براي همه عمر فرايند پيچيده
كه پژوهشگران و مدرسين اطالعات بيشتري در زمينه 

 سبك زندگي فعال در دوران يثر بر ارتقاؤعوامل م
  ).6(ندجواني داشته باش

هاي مناسب  واحد درسي تربيت بدني يكي از فرصت
  آگاهي و سبك زندگي سالم دانشجوياني ايجاد و ارتقابراي
هاي تربيت  نيمي از ساعات تدريس كالس). 8و7(باشد مي

 عملي و نيمي ديگر به ،بدني عمومي در مدرسه و دانشگاه
رود پس از  شود و انتظار مي صورت تئوري تشكيل مي

 پيشرفت بيشتري در آمادگي جسماني ، اين درسفراگيري
و يادگيري مهارتي ورزشي فراگيران ايجاد شود، زيرا در 

هايي، فراگيران اهميت و ضرورت شركت در  چنين كالس
هاي جسماني را درك كرده و احتمال  ي فعاليتها هبرنام

هاي جسماني را در خارج از زمان كالس و  دارد فعاليت
ادامه   و حتي در تمام عمر،حد درسيحتي پس از پايان وا

 با اين كه دانشجويان تا حدودي با اصول ،از طرفي. دهند
هاي  ، ولي در كالس)7(شوند هاي تمرين آشنا مي روش و
هاي جسماني شديد و تمام  فعاليت» تربيت بدني عمومي«

تواند دانشجويان را در  وقت وجود دارد و همين امر مي
س خسته و آنها را از ادامه دوره گذراندن واحدهاي در

علت اين امر آن است كه دانشجويان در . تمرين باز دارد
با اهميت و ضرورت فعاليت جسماني «هايي  چنين كالس
» هاي تمرين درست روش«اند و  آشنا نشده» در تمام عمر
  ).9(اند را فرا نگرفته

هاي تحقيقات در زمينه فعاليت  يكي از محدوديت
از ). 10(تارهاي تئوري مناسب است كمبود ساخ،جسماني
تواند راهنماي  هاي رفتاري مي ا و تئوريه كه مدل آنجايي

ي تربيت ها هاي برنام هاي مداخله مناسبي در جهت تالش
هاي متفاوتي در زمينه  ها و تئوري بدني باشند، مدل

 يكي از .)11(اند فعاليت جسماني مورد استفاده قرار گرفته
 Belief, Attitude, Subjective(  مدل بزنف،ها اين مدل

Norm, Enabling Factors-BASNEF (بر  است كه
و تئوري انتظار ارزش  )PRECEDE(اساس مدل پرسيد 
يي چون ها ه اين مدل از ساز.)12(طراحي شده است

هاي انتزاعي  ، نرم)Attitude( ها ، نگرش)Belief(باورها 
)Subjective Norm( عوامل توانمندساز ،)Enabling 

Factors(بين و مفهوم  ، همراه با تركيبي از رويكرد پيش
 ،مطرح شده) Green(عوامل قادرسازي كه توسط گرين 

 )13(تركيب شده است
ريزي و   اهميت مدل بر اين است كه در برنامه

سازي، تغيير و ثبات رفتار به باورها و نگرش فرد  زمينه
تار توسط از ارزشيابي نتايج حاصل از رفتار و انجام رف

 به باورهاي نرمي و فشارهاي ،در واقع. فرد، توجه دارد
 براي تغيير و استمرار رفتار تصميمنرمي كه منجر به 

شود، همراه با عوامل قادركننده توجه  مورد نظر مي
عوامل قادركننده شامل عواملي است كه سبب . شود مي

گردد و به نوعي قصد  قصد به انجام آن رفتار خاص مي
كاربرد اين مدل در ). 12(نمايد اي رفتار تقويت ميرا بر

مطالعات مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج 
ثير مثبت آن در اجراي برنامه أدهنده ت حاصل از آن نشان
  ).17تا14(آموزشي بوده است

 هاي مختلفي براي بهبود شيوه تدريس و يادگيري روش
هاي  ا كه فعاليتاز آنج. گردد بهتر فراگيران ارائه مي

شود، مداخله آموزشي طبق  جسماني نوعي رفتار تلقي مي
اجزاي بزنف و بررسي تأثيرات آن در نگرش و عملكرد 

شيوه يك  به عنوانتواند  مرتبط با فعاليت جسماني مي
چه عوامل بسياري در  اگر. جديد آموزشي مطرح شود

  ولي،دارند بهبود عملكرد مرتبط با فعاليت جسماني نقش
تواند يكي  مي نگرش مثبت به انجام فعاليت جسماني منظم

در ). 18(باشد كننده سبك زندگي فعال از عوامل تعيين
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كه بر رفتار فرد   نگرش حاالت پيچيده انساني است،واقع
). 19(گذارد نسبت به افراد، چيزها و يا رويدادها اثر مي

 ،كه نگرش مثبت به انجام فعاليت جسماني دارند افرادي
تجارب . پردازند با شدت بيشتري به انجام آن مي هتر وب

تواند افراد را به سمت نگرش مثبت  مثبت طوالني مدت مي
 ها هكه دانشگا و همين اعتقاد سبب شده است سوق دهد

م با توسعه أبه تجهيزات تربيت بدني و رفاه فردي تو
ها و نگرش الزم در جهت اجراي   گسترش مهارت،اهداف
 با اين .)20(اي مرتبط با سالمتي بپردازنده گيري تصميم
ي دانشگاهي ها هاين برنام ميزان اثربخشي  هنوز،وجود

در به نمايش گذاشتن تغييرات عملكردي و نگرشي به 
 اين مطالعه با هدف بنابراين،. خوبي نشان داده نشده است

 2مقايسه تأثير دو روش ارائه واحد درسي تربيت بدني 
نگرش و عملكرد  روش روتين براساس مدل بزنف و  بر

مرتبط با انجام فعاليت جسماني منظم دانشجويان دختر 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام گرديد، با اين اميد كه 

هاي تدريس تربيت بدني گام مثبتي  در جهت بهبود روش
 .بردارد

  
 ها روش

نگر به صورت  پژوهش حاضر مطالعه نيمه تجربي و آينده
ا و با طراحي دو گروهي قبل و بعد از آموزش و هاي ايست گروه

جامعه پژوهش كليه دانشجويان .  مرحله انجام گرفتچهاردر 
دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بود كه واحد درس تربيت 

 انتخاب كرده 85-86سال اول سال تحصيلي   را در نيم2بدني 
  سالن تربيت بدني دانشگاه علوم،محل اجراي برنامه. بودند

كليه دانشجويان دختر كه واحد درسي . پزشكي اصفهان بود
 1385- 86سال اول سال تحصيلي   را در نيم2تربيت بدني 

سپس به . وارد مطالعه شدند) =113n(انتخاب كرده بودند 
 كالس در گروه آموزش روتين تربيت سه ،صورت تصادفي

 كالس در گروه آموزشي بر اساس سهو  )گروه شاهد( بدني
. قرار گرفتند) گروه تجربي( وزش بهداشتي مدل بزنفمدل آم
ها به نحوي طراحي شده بود كه همزمان  بندي كالس تقسيم
هاي شاهد و تجربي در سالن تربيت بدني حضور نداشته  گروه
هاي گروه  مدرسين واحد درسي تربيت بدني در كالس. باشند
هاي گروه تجربي مربي ديگري   يك مربي و در كالس،شاهد
هاي رشته ورزشي در هر دو گروه  ه است و تدريس مهارتبود

هاي تعيين شده در سطح  شاهد و تجربي بر اساس سرفصل
  .گرفت ها صورت مي دانشگاه

 نفر در گروه 55 نفر در گروه تجربي و 58 ،در اين مطالعه
كليه دانشجويان مقاطع كارشناسي و . شاهد قرار گرفتند

 را انتخاب 2د تربيت بدني  سال كه واح30اي زير  دكتري حرفه
كه دانشجويان   وارد مطالعه شدند و در صورتي،كرده بودند

به معلوليت يا بيماري خاصي مبتال بودند كه مانع از انجام 
شد، تمايلي به همكاري   مي2فعاليت در قالب درس تربيت بدني 

هاي مداخله غيبت  در طرح نداشتند، دو جلسه بيشتر در برنامه
هاي پژوهشي بودند، باردار  حت بررسي ساير طرحكردند، ت مي

 و 1ه در يك ترم همزمان واحد تربيت بدني  كبودند و يا چنان
در . شدند  از مطالعه خارج مي،هم انتخاب كرده بودند  را با2

ه دانشجو مايل به همكاري  ك چنان،هر مرحله از برنامه مداخله
 در .گرديد ي با در خواست او موافقت و از طرح خارج م،نبود

  .ابتداي مطالعه از دانشجويان كسب رضايت شد
 و ،ها آزمون يك هفته قبل از آغاز كالس پرسشنامه پيش

آزمون اوليه يك هفته بعد از اتمام دوره آموزشي و قبل از  پس
آغاز امتحانات عملي تربيت بدني دانشجويان بين گروه تجربي 

ي اثربخشي به منظور بررس. آوري شد و شاهد توزيع و جمع
 ،هاي دوگانه ارائه واحد درسي تربيت بدني طوالني مدت شيوه

 چهارو ) پيگيري اول(ماه دو ها طبق برنامه در فواصل  پيگيري
. بعد از پايان برنامه آموزشي صورت گرفت) پيگيري دوم( ماه

تعداد جلسات با در نظر گرفتن عدم تداخل زمان امتحانات 
ها بر اساس مدل  ا آموزشعملي واحد درسي تربيت بدني ب

هاي  يك از كالس  جلسه براي هر8ماه و  دو بزنف در مدت
ها بر  در گروه تجربي برنامه آموزشي و فعاليت. گروه بود

اساس چارچوب مفهومي مدل بزنف طراحي گرديد و در 
هاي مدل، اهداف  د بر اساس سازهشجلسات آموزشي سعي 

 30هاي آموزش در  روش. رفتاري آموزش تنظيم و اجرا گردد
 ي شامل سخنراني، نمايش فيلم، پرسش و پاسخ،يدقيقه ابتدا

 افزايش فعاليت جسماني در برايريزي  تمرين عملي برنامه
هاي  گزارش دانشجويان از فعاليت بحث گروهي، زندگي روزانه،

هاي دوستان در  ليست و تشكيل گروه  توسط چك،انجام شده
  . نفره بوده است5 و 4هاي  گروه

هاي نورتاب و غير   از رسانه،در طي آموزش گروه تجربي
 ديگر همچون اساليد، جزوات آموزشي، و ينورتاب و وسايل

همچنين، با برقراري ارتباط با آنها از . لوح فشرده استفاده شد
االت دانشجويان در ؤطريق تماس تلفني و يا حضوري به س

مي از خارج از ساعات كالس پاسخ داده شد كه اين بخش مه
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در گروه . هاي غير رسمي آموزش برنامه بوده است روش
هاي رشته   تمام زمان كالس و ترم به آموزش مهارت،شاهد

  .ورزشي اختصاص يافت
 دانشجو بايد با ،2در برنامه آموزشي تربيت بدني عمومي 

سسه آموزشي و نيروي انساني و ؤتوجه به امكانات ورزشي م
رزش متداول انفرادي و يا تجهيزات ورزشي در يك يا چند و
 برنامه آموزشي تنظيم .)21(اجتماعي بطور فعال شركت كند

كيد بر آموزش يكي از أشده بر اساس مدل بزنف عالوه بر ت
 به آموزش مفاهيم فعاليت جسماني و ،هاي ورزشي مهارت

راهكارهاي افزايش آن در زندگي روزانه دانشجويان با استفاده 
آموزش  .طبق مدل بزنف پرداخته استهاي رفتاري و  از تكنيك

 دقيقه ابتدايي كالس 30مفاهيم زندگي فعال در گروه تجربي در 
گرديد بعد از پايان آموزش، دانشجويان به سمت زمين  ارائه مي

وسيله مربي مربوطه تحت ه شدند و ب ورزشي هدايت مي
  .گرفتند هاي ورزشي قرار مي هاي مربوط به مهارت آموزش

ال مربوط به ؤ س7اي مشتمل بر  ي پرسشنامهابزار گردآور
 رشته تحصيلي، محل سكونت، اطالعات دموگرافيك شامل سن،

سابقه فعاليت در رشته ورزشي، سابقه عضويت در تيم 
ال در رابطه با ؤ س9ورزشي، فعاليت در رشته ورزشي، تعداد 
ال در رابطه با ؤ س5نگرش نسبت به انجام فعاليت جسماني و 

 انجام فعاليت ، به عالوه.ه درس تربيت بدني بودنگرش نسبت ب
المللي فعاليت فيزيكي  جسماني بر اساس پرسشنامه بين

)International Physical Activity Questionnaire-
IPAQ (ارائه گرديد)22.(  

سؤاالت مرتبط با نگرش نسبت به انجام فعاليت جسماني 
ني و هاي احساس لذت از انجام فعاليت جسما در زمينه

اهميت دادن نسبت به انجام  هاي مربوط به آن، يادگيري مهارت
هاي  فعاليت جسماني منظم، عالقه نسبت به يادگيري مهارت

هاي جسماني در سالمت روان، كاهش  جديد، نقش انجام فعاليت
نقش  و هاي قلبي و عروقي، رفتارهاي پر خطر ابتال به بيماري

مدت و بهبود روابط انجام فعاليت جسماني در سالمت دراز
اي از كامالً   نقطه5اجتماعي طراحي شد و با مقياس ليكرت 

 طراحي يك تا 5 مخالف با امتيازات به ترتيب موافق تا كامالً
 براي تجزيه و تحليل  و45 تا 9 نمره كل نگرش بين .دگردي
  . تبديل شد100 بر حسب نمره ،ها تر و امكان مقايسه داده آسان
 5نگرش نسبت به تربيت بدني هم در االت مربوط به ؤس

ال و در رابطه با نقش تربيت بدني در ايجاد لذت از انجام ؤس
 سهالزام در انجام فعاليت جسماني حداقل  فعاليت جسماني،

ها و انجام صحيح آنها، افزايش  يادگيري مهارت روز در هفته،

ها و نقش تربيت بدني در ايجاد  آگاهي نسبت به انجام فعاليت
 فعاليت جسماني در سالمت جسم و روان تأثير  موردهي درآگا

اي از خيلي زياد تا خيلي كم و   نقطه5اي  بود كه با مقياس رتبه
 نمره كل آن . انجام گرفتصفر تا 4گذاري به ترتيب  با نمره
تر نمرات حاصل به   و براي تجزيه و تحليل آسان20 تا صفر
  . تبديل گرديد100نمره 

فعاليت جسماني بر ) عملكرد( رفتار امتيازبندي قسمت
بر اساس پروتكل و ) IPAQ(اساس پرسشنامه استاندارد 

 شدت مجموع ،طبق اين دستورالعمل. المللي پرسشنامه بود بين
هاي جسماني انجام شده يك فرد با توجه به ميانه  فعاليت

  در يكي از سه گروه سبك،، روز گذشته7انرژي مصرفي در 
هايي  بدين ترتيب كه فعاليت). 22(ر گرفتمتوسط و سنگين قرا

 در محاسبه در نظر ، دقيقه بود10كه مدت زمان آن كمتر از 
هاي جسماني متوسط،  ه تركيب فعاليت كشد و چنان گرفته نمي

  روز گذشته به حداقل5روي در طي حداقل  شديد و يا پياده
Met-min/week600 رسيده باشد، شدت فعاليت جسماني 

در صورتي كه . گرديد بوط متوسط تلقي ميپرسشنامه مر
مجموع انرژي صرف شده براي فعاليت جسماني شديد طي 

 Met-min/week1500 روز گذشته به 7 روز از 3حداقل 
 روز گذشته مجموع انرژي صرف شده 7رسيده باشد و يا طي 

روي  يا پياده هاي متوسط، شديد و براي انجام تركيبي از فعاليت
 شدت فعاليت ، رسيده باشدMet-min/week3000حداقل به 

 اگر پرسشنامه هيچ .شد جسماني شديد در نظر گرفته مي
 شدت فعاليت ،فعاليتي را گزارش نكرده و شرايط باال را نداشت

  ).22(دگردي بندي مي ين يا سبك طبقهي شدت پاوآن جز
 تعيين اعتبار علمي پرسشنامه نگرش از اعتبار براي

ن ترتيب كه پس از مطالعه مقاالت بدي. محتوي استفاده شد
معتبر داخلي و خارجي مرتبط با موضوع و با نظرخواهي از 

.  روايي محتوي آن مورد پذيرش قرار گرفت،متخصصين
االت نگرش با استفاده از ضريب آلفا كرونباخ در ؤپايايي س

 و در قسمت نگرش 77/0قسمت مربوط به فعاليت جسماني 
  . به دست آمد82/0دني نسبت به واحد درسي تربيت ب

در دنيا به ) IPAQ(المللي فعاليت فيزيكي  پرسشنامه بين
 هاي مختلف ترجمه شده است كه در شبكه جهاني در دسترس زبان
پرسشنامه توسط متخصصين و كارشناسان از ). 22(است

 337و به صورت پايلوت بين  انگليسي به فارسي ترجمه شد
مه نهايي بر اساس  پرسشنا،دانشجو توزيع و در نهايت

هاي مطرح شده توسط دانشجويان و بر  ترين فعاليت عمده
  ).23(دگردياساس اهداف مورد نظر طراحي 
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 افزار آماري ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده
SPSS-13براي مقايسه ميانگين نمرات نگرش قبل .  انجام شد

قبل و بعد و بعد از مداخله بين دو گروه از آزمون تي مستقل، 
 Repeated Measure ANOVAاز مداخله در هر گروه 

براي مقايسه شدت فعاليت جسماني در هر . دگردياستفاده 
ويتني و براي مقايسه در  - مرحله بين دو گروه از آزمون من

) Friedman(هاي مختلف در هر گروه از آزمون فريدمن  زمان
هاي  يكاي براي مقايسه ويژگمجذور  آزمون .استفاده شد

هاي جسماني انجام شده بين دو  دموگرافيك و همچنين فعاليت
قرار استفاده مورد  آزمون دقيق فيشر ،گروه و در صورت نياز

  .دار تلقي گرديد  معني05/0 كمتر از Pمقدار . گرفت
  

  نتايج
 وضعيتهاي پژوهش نشان داد كه دو گروه از نظر  يافته

 با يم ورزشيفعاليت ورزشي و سابقه عضويت در تانجام 
 گروه تجربي در اين .رندداري دا يكديگر اختالف معني

 زمينه فعاليت بيشتري داشت، ولي از نظر ساير مشخصات

  ).1جدول (مشابه بودند 
 مقايسه نگرش دو گروه در مورد انجام فعاليت جسماني

دار در  آزمون بيانگر اختالف معني منظم در مرحله پيش
 تر گروه شاهد بود، در حالي ابتداي مطالعه و نگرش مثبت

بعدي به نفع گروه تجربي دار در مراحل  كه اختالف معني
نگرش نسبت به واحد تربيت بدني در دو گروه . بوده است

 ، در حالي بودمشابه) آزمون پيش(قبلي از شروع مداخله 
كه در مراحل بعد از مداخله، پيگيري اول و دوم اختالف 

 آزمون آناليز واريانس .)2جدول (دار بوده است  معني
يكطرفه مكرر در گروه تجربي نشان داد كه افزايش 

 در ها هداري در ميانگين نمرات نگرشي در همه حيط معني
مراحل بعد از مداخله، پيگيري اول و دوم نسبت به قبل از 

 ، در حالي)>001/0Pدر تمام موارد (مداخله وجود دارد 
 مراحل داري در كه در گروه شاهد اختالف معني

  .آزمون با مراحل بعدي وجود نداشته است پيش

  
  . مقايسه توزيع فراواني اطالعات دموگرافيك بين گروه شاهد و مورد قبل از آغاز مداخله آموزشي:1جدول 

 t P  شاهد  تجربي  
          مقطع تحصيلي

  42%)4/72(  41%)6/74(  كارشناسي
  97/0  001/0  16%)5/27(  14%)4/25(  اي دكتراي حرفه

          وضعيت انجام فعاليت ورزشي
  1%)7/1(  9%)4/16(  دارد
  †006/0  50/7  57%)3/98(  46%)6/83(  ندارد

          وضعيت عضويت در تيم ورزشي
  0  4%)3/7(  داشته است
  †03/0  37/4  58%)100(  51%)7/92(  نداشته است

          سابقه عضويت در تيم ورزشي
  16%)6/27(  15%)3/27(  داشته است
  97/0  001/0  42%)4/72(  40%)7/72(  نداشته است

          سابقه فعاليت در رشته ورزشي
  13%)4/22(  8%)5/14(  داشته است
  28/0  15/1  45%)6/27(  47%)5/85(  نداشته است

          محل سكونت
  10%)2/17(  6%)9/10(  خوابگاه

  33/0  93/0  48%)8/82(  49%)1/89(  غير خوابگاه

  .تدار اس اختالف معني: †
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هاي جسماني منظم و واحد تربيت بدني قبل و بعد از   مقايسه ميانگين نمرات نگرش گروه شاهد و تجربي نسبت به فعاليت:2جدول 
  مداخله آموزشي

 t P  شاهد  تجربي  
          نمره نگرش انجام فعاليت جسماني منظم

  024/0  21/2  89/74±61/13  86/68±31/41  آزمون پيش
  002/0  29/2  80/75±95/12  99/82±59/10  آزمون پس

  000/0  64/3  74/73±03/11  48/81±37/10  پيگيري اول
  002/0  26/3  25/74±35/13  53/82±19/11  پيگيري دوم

          نمره نگرش نسبت به واحد تربيت بدني
  54/0  61/0  42/44±76/26  58/47±61/22  آزمون پيش
  000/0  5/4  81/50±03/26  26/70±21/19  آزمون پس

  02/0  13/3  07/51±16/25  50/66±20/24  پيگيري اول
  000/0  07/5  11/44±11/25  16/68±73/20  پيگيري دوم

  
مقايسه توزيع شدت فعاليت جسماني بين گروه شاهد         :3جدول  

  *و تجربي طي مراحل مختلف برنامه آموزشي
شدت فعاليت 

  جسماني
نتيجه آزمون   شاهد  تجربي

   ويتني-من
        آزمون پيش
  37%)3/67(  42%)4/72(  سبك

  18%)7/32(  16%)6/27(  متوسط
  0  0  سنگين

55/0  

        آزمون پس
  33%)0/60(  27%)4/47(  سبك

  22%)0/40(  27%)1/49(  متوسط
  0  2%)5/3(  سنگين

14/0  

        پيگيري اول
  34%)7/66(  10%)6/19(  سبك

  34%)4/31(  38%)5/74(  متوسط
  1%)0/2(  3%)9/5(  سنگين

001/0  

        پيگيري دوم
  34%)6/75(  19%)1/38(  سبك

  11%)4/24(  25%)51(  متوسط
  0  5%)2/10(  سنگين

001/0  

هاي انجام شده در هفته طبق دستورالعمل  شدت مجموع فعاليت* 
IPAQمحاسبه گرديده است .  

  
ي پژوهش بيانگر آن بود كه انجام ها هساير يافت

هاي جسماني متوسط و سنگين در گروه تجربي  فعاليت
داري بيشتر از  هاي اول و دوم بطور معني يدر پيگير

و آزمون فريدمن در ) 3جدول (گروه شاهد بوده است 

آزمون و  هاي جسماني پيش گروه تجربي بين فعاليت
داري را نشان داد   اختالف معني،مراحل بعد از مداخله

)001/0P<(كه در گروه شاهد هيچ اختالف  ، در حالي
ي قبل و مراحل بعد از هاي جسمان داري در فعاليت معني

  .آموزش مشاهده نگرديد
ي پژوهش بيانگر آن بود كه در گروه ها هساير يافت

آزمون و  آزمون، پس  پياده روي در مراحل پيش،تجربي
 100 و 100، 2/98، 100هاي اول و دوم به تربيت  پيگيري

 6/95 و 98، 100، 2/98درصد و در گروه شاهد به ترتيب 
  .درصد بود
  فعاليت جسماني دانشجويان در طول مطالعهترين عمده

نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه هر چند 
ها قبل از شروع مطالعه در گروه شاهد  گونه فعاليت اين

هاي   در اكثر فعاليت، ولي پس از مداخله،بيشتر بوده
 و در اند  گروه تجربي فعاليت بيشتري داشته،ورزشي

  .)4جدول (دار بود  تالف معني اين اخ،بعضي موارد
  

  بحث
 بكارگيري روش آموزشي ارائه واحد ،در اين مطالعه

درسي تربيت بدني با مدل بزنف مؤثرتر از روش روتين 
ثر در انجام و تداوم فعاليت جسماني ؤيك از عوامل م. بود

 احساس لذت بردن از انجام ،در زندگي روزمره
  لذت بردن از زيرا، احساس  ،هاي جسماني است فعاليت
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  هاي جسماني انجام شده در گروه تجربي و شاهد طي مراحل مختلف مداخله آموزشي ترين فعاليت  توزيع فراواني عمده:4جدول 
نوع فعاليت   پيگيري دوم  پيگيري اول  آزمون پس  آزمون پيش

  شاهد  تجربي  شاهد  تجربي  شاهد  تجربي  شاهد  تجربي  جسماني
حركات ايروبيك 

  با شدت باال
)8/6(%4  )2/7(%4  )1/35(%20†  )2/7(%4†  )2/42(%22†  )2(%1†  )4/24(%12†  )11(%5†  

 †0 †9%)3/18( †3%)6( †16%)4/31(  0  4%)2/7(  1%)8/1(  0  دويدن
  1%)2/2(  2%)4/1(  2%)9/3(  2%)9/3(  †10%)2/18( †2%)5/3(  0  0  بدمينتون

تميزكردن منزل و 
  امور منزل

)9(%7  )4/5(%3  )3/26(%15  )4/18(%12  )51(%26  )6/21(%11  )8/42(%21† )5/15(%7†  

حركات نرمشي با 
  شدت پايين

)7/1(%1  )6/3(%2  )3/19(%11  )4/5(%3  )6/17(%9† )2(%1† )2/8(%4†  0† 

  43%)6/95(  49%)100(  50%)98(  51%)100(  55%)100(  56%)2/98(  54%)2/98(  58%)100(  پياده روي
 .ارش كرده باشدامكان دارد يك فرد بيش از يك فعاليت را گز

  .داري را از لحاظ نوع فعاليت جسماني بين گروه شاهد و تجربي نشان داد كاي و يا آزمون دقيق فيشر اختالف معنيمجذور  آزمون †
  

 موارد مهم انجام و استمرار فعاليت جسماني در دانشجويان
داليل برتر تواند يكي از  و اين احساس مهم مي بوده است

 برقراري همچنين،). 25و24،8(ني باشدانجام فعاليت جسما
روابط اجتماعي يكي از داليل ديگر انجام فعاليت جسماني 

  ).26(و ورزش است
نقش فعاليت جسماني بر سالمت روان و سالمت 

 بهبود و تداوم نگرش مثبت به فعاليت جسماني ،درازمدت
 در .در گروه تجربي اين مطالعه مشاهده شد است كه
 علل شركت خود در ،ظم دانشجويان قسمت اع،اي مطالعه
ي فعاليت جسماني را افزايش سالمت و آمادگي ها هبرنام

 46در مطالعه ديگري، تقريباً ). 8(عمومي ذكر كرده بودند
هاي   از افراد اعتقاد داشتند كه شركت در كالسدرصد

تربيت بدني به سالمت و فعاليت هرچه بيشتر آنها كمك 
اي در تهران بر روي   مطالعه،در همين راستا). 27(كند مي

 از درصد 82دانشجويان نيز نشان داده است كه 
هاي  ثيرات شركت در فعاليتأدانشجويان دختر به ت

 بر  درصد75حركتي و ورزشي بر سالمت جسماني و 
  ).28(سالمت روان اعتقاد داشتند

يكي از اهداف اصلي دروس دانشگاهي از جمله درس 
هايي  ، نگرش، ارزش و مهارت فراگيري آگاهي،تربيت بدني

است كه دانشجو را در جهت ادامه فعاليت جسماني منظم 
در اين . آموختگي سوق دهد در طي زندگي بعد از دانش

هاي قبلي  خصوص، تقويت و ايجاد آگاهي و مهارت
ل مهم مدرسين تربيت بدني در ئدانشجويان يكي از مسا

تمايل بيشتر مدرسين . تربيت بدني استدرس هاي  كالس
هاي  و عالقه خود را بيشتر فقط به يادگيري مهارت

 مطالعات نشان حالي كه در ،كنند ورزشي معطوف مي
ي آموزشي آن همراه با ها ههايي كه برنام داده است كالس
توانسته است تا حد ، هاي رفتاري بوده بكارگيري مهارت
هاي درازمدت دانشجويان را تضمين  زيادي فعاليت

 گروه تجربي بعد از مداخله، ،طالعه حاضردر م). 29(كند
بهتر و بيشتري در خصوص نقش تربيت بدني در  اعتقاد

 روز در هفته سهالزام به انجام فعاليت جسماني حداقل 
 تداوم نگرش مطلوب ، در اين مطالعه،در واقع. پيدا كردند

تواند  مي  حاصل گرديد كه دليل آنها هدر بسياري از حيط
 آموزش برايبر اساس مدل بزنف  فتههاي بكار ر تكنيك

توان به تشكيل   از آن جمله مي.در گروه تجربي باشد
هاي جسماني در طي   انجام فعاليتبرايگروه دوستان 

 به عنوان فشار نرمي در قصد به انجام فعاليت منظم ،هفته
 افزايش فعاليت برايجسمي، ارايه راهكارهاي ساده 
ي متنوع ها هده از رسانجسماني در زندگي روزانه و استفا

. در فرايند آموزش به عنوان عوامل قادركننده اشاره كرد
 ،ثير هر يك از اين عوامل مشخص نيستأگرچه ميزان ت

 موارد مذكور از ،ولي همان طور كه از قبل اشاره شد
ثر بر نگرش و فعاليت جسماني دانشجويان ؤعوامل م

ند متعاقب توا تداوم عملكرد در گروه تجربي نيز مي. است
 اگرچه رابطه بين .تداوم نگرش مطلوب دانشجويان باشد

ي نگرشي در بررسي حاضر تعيين ها هعملكرد و حيط
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عملكرد (اند كه تجارب مثبت  نشد ولي مطالعات نشان داده
تواند افراد را به سمت   مي)مربوط به فعاليت جسماني

  ).8(تر و بهتر سوق دهد نگرش مثبت
دهد كه گروه   فعاليت نشان ميافزايش ميانگين هفتگي

ي استاندارد ها هتجربي تالش نموده است تا به به توصي
و در  فعاليت ارائه شده در كالس تربيت بدني عمل كند

را   وضعيت خود، ماه بعد از پايان برنامهچهار در ،نهايت
 طي مراحل مختلف .به سطع توصيه شده رسانيده است

 به نوعي به اهد تقريباً افراد گروه تجربي و شهمهبرنامه 
 در گروه شاهد در حالي كه در ،پرداختند روي مي پياده

اين نتايج با ديگر .  اين رقم كاهش پيدا كرد،پيگيري دوم
به  ساله 16-29 از زنان  درصد8/56مطالعات كه 

 از درصد 35و ) 27(اند پرداخته روي در حد كافي مي پياده
 كمتر از  درصد6/45 و ها هافراد مورد بررسي طبق توصي

  درصد7/20و  ند بود كردهروي  مقادير توصيه شده پياده
در . تا حدي مطابقت دارد) 30(كردند روي نمي  پيادهاصالً

 تعداد محدودي از دانشجويان دو گروه در ،اين مطالعه
اگرچه بعد  .كردند روي نمي  پيادهاي از برنامه اصالً مرحله

هاي ورزشي گروه  يت انجام بسياري از فعال،از مداخله
ترين  تجربي نسبت به شاهد افزايش يافت ولي عمده

 انجام ،ها شامل انجام حركات هوازي با شدت باال فعاليت
. روي تند بود  دويدن نرم همراه با پياده،حركات نرمشي
دهد كه دانشجويان گروه تجربي تالش  اين نشان مي

ز به كمترين هايي كه نيا اند تا با استفاده از فعاليت نموده
ي علمي و ورزشي ها هتجهيزات دارد و با توجه به توصي

 فعاليت ورزشي خود را باال ببرند ،ها ه شده در كالسئارا
  .و اين روند را تا زمان پيگيري هم حفظ كنند

 بدمينتون كه در به صورتدر مورد فعاليت ورزشي 
توان به دليل مسائل   مي،گروه شاهد بيشتر مشاهده شد

سازي امتحانات عملي و انجام تمرينات  ه آماده ببوطمر
مربوط به آن بدون نياز به استفاده از امكانات و مكان 

كه تداوم آن در دوران پيگيري  خاص باشد، در حالي
 نيز )Huddleston( دلستونها هدر مطالع. مشاهده نگرديد

و )  درصد5/59(روي تند  دويدن نرم به همراه پياده
 ) درصد7/57(و دويدن  ) درصد3/57(روي تفريحي  پياده

 ي ورزشيها هو انجام حركات هوازي با استفاده از دستگا

هاي گزارش شده  ترين فعاليت  عمدهوجز)  درصد3/57(
 )8(دانشجويان در خارج از ساعات تربيت بدني بوده است

ها تا حدي با فعاليت گروه  ترين فعاليت كه از لحاظ عمده
در مطالعه ديگري بر .  داردتجربي اين مطالعه همخواني

 15 پنج فعاليتي كه توسط  ساله،17-54 زن 394روي 
 زنان گزارش شده بود شامل فعاليت هوازي درصد

 تنيس و انجام حركات موزون بوده ،دويدن ،)ايروبيك(
  ).27(است

 هاي جسماني توصيه انجام امور منزل كه يكي از فعاليت
) 27(باشد مي باال بردن سطح فعاليت بدني برايشده 
تفاوت   در گروه شاهد و تجربي،رغم رقم باالي آن علي
ي به جز فاز آخر بين گروه شاهد و تجربي دار معني

دهد تفاوت عملكردي  نداشته است كه اين نشان مي
روي و حركات  دانشجويان تا حد زيادي به انجام پياده

ورزشي وابسته بوده و دانشجويان گروه تجربي عالوه 
هاي خود از انجام حركات  ردن سطح فعاليتبر باال ب

در مطالعه انجام شده بر روي  .اند ورزشي هم غافل نبوده
درصد زنان به انجام  9/66 ، ساله16-29فرد  16930

اگرچه اين مطالعه از لحاظ . )28(پرداختند امور منزل مي
 ولي درصد ،تعداد جمعيت قابل مقايسه با مطالعه ما نيست

  .تر است در بررسي ما به مراتب پايينانجام امور منزل 
با توجه به )  ماهدو( ه برنامه آموزشيئمدت كوتاه ارا

محدوديت ترم آموزشي، مسايل مربوط به پيگيري 
 در برنامه به ها هدانشجويان، عدم درگير ساختن خانواد

هاي موجود در   از جمله محدوديت،دليل مشكالت اجرايي
  .اين مطالعه است

ي تربيت ها هاساسي در كيفيت برناميكي از عناصر 
 سالمت ي ارتقابرايالعمر  هاي مادام بدني، تدريس فعاليت

ها در اين راه  ه تالش كو رفاه دانشجويان است و چنان
ثير مثبت بر نگرش، اعتقادات، رفتار أ سبب ت،همراه شوند

 ،بنابراين). 25(شود و سبك زندگي سالم دانشجويان مي
يوه آموزشي بزنف براي تدريس گردد از ش پيشنهاد مي

درس تربيت بدني دانشجويان استفاده گردد تا امكان 
  .تر به آن فراهم شود تداوم فعاليت ورزشي و نگرش مثبت
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  گيري نتيجه
برنامه آموزشي بر اساس مدل بزنف در مقايسه با 

هاي  كه فقط به فعاليت 2 تربيت بدني معمولبرنامه 
پردازد و كمتر  بدني ميمحدود به ساعات تدريس تربيت 

به نگرش، فشارهاي نرمي، قصد به فعاليت بعد از اتمام 
 توانسته است در عملكرد و نگرش ،ترم توجه دارد

پيشنهاد . ثر واقع شودؤدانشجويان گروه تجربي م
تر، همراه با  وسيع اي هاي مداخله شود بررسي مي

ثير تربيت بدني أ بررسي تبرايمدت  هاي طوالني پيگيري
العمر  هاي رفتاري بر فعاليت جسماني مادام ر اساس مدلب

  .دانشجويان و فاكتورهاي مرتبط با آن صورت گيرد
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Comparing the Effect of Two Methods of Presenting Physical 
Education Π Course on the Attitudes and Practices of Female 

Students towards Regular Physical Activity in Isfahan University of 
Medical Sciences 

 
Hazavehei M, Asadi Z, Hassanzadeh A, Shekarchizadeh P. 

 
Abstract 
 
Introduction: Regular physical activity has a positive effect on physical, mental, and social health aspects 
of students and society; and presenting physical education course in universities plays an important role in 
achieving this goal. This study was performed with the aim to compare the effectiveness of two methods 
(Basnef and routine) of presenting physical education course on the attitude and practice of female students 
towards regular physical activity. 
Methods: In this quasi-experimental prospective study, all female students of Isfahan University of Medical 
Sciences (n=113) who had taken physical education (II) course in the first academic semester of 2006-2007 
participated. Physical education classes were divided randomly into two experiment and control groups. The 
data gathering tools included two questionnaires, one for measuring attitude towards doing physical activity 
and also towards physical education course and one International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 
Students in the experiment group passed physical education course during two months based on BASNEF 
model and the control group passed the routine course during two months. All the participants were followed 
up 2 and 4 months after the end of the educational program. Collected data was analyzed by SPSS software. 
Results: After the intervention, the experiment group achieved a significantly higher mean score in two 
areas of attitude toward physical education and physical activity compared to the control group. The total 
physical activities performed in the experiment group had a better distribution and was significantly better 
than the control group. 
Conclusion: Employing behavioral models such as BASNEF model may prove helpful in developing the 
curriculum of physical education (II) course. 
 
Keywords: Attitude, Practice, Physical education, Physical activity, Students.  
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