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چکیده
تـأثیر تعیـین مطالعه حاضـر هدف. روانی و اجتماعی تاثیر مثبتی داردانجام فعالیت جسمانی منظم در تمامی ابعاد سالمتی از جمله جسمی،:هدفوزمینه

.بود1392برفعالیت جسمانی دانشجویان دختر دانشگاهی بر اساس مدل بزنف در سال مداخله آموزشی
بهنفر45تعداد(دانشکده 4از بین تصادفی تخصیصازاستفادهباشرایط،واجددانشجویان دختر تجربی از نوع شاهددار،مطالعه نیمهایندر:کارروش

هفته برگزار شد که در جلسات آموزشـی سـخنرانی و پرسـش وپاسـخ، بحـث      6آموزش به مدت . تقسیم شدند)مقایسهگروهبهنفر45مداخله و تعدادگروه
نامـه  پرسـش هادادهگردآوريابزار. دانشجویان داده شد، پمفلت وجزوه هاي آموزشی به )مانند ایروبیک(گروهی، لوح هاي فشرده در مورد ورزش هاي خانگی

نگرش، عوامـل قـادر کننـده،    بهمربوطسؤاالتآگاهی،به مدل بزنف که شامل سواالت مربوط به مربوطدموگرافیک، سؤاالتاطالعاتشاملسه بخشی
بـراي آموزشـی مداخلهآزمون،پیشاجرايازپس. بودجسمانیلیتفعاعملکردنامهقصد انجام فعالیت، اعتقادات هنجاري و  هنجارهاي انتزاعی و پرسش

آمـوزش  پایـان ازپـس ماه3به مدت همچنین.آموزش پیگیري شدندپایانازبعدبالفاصلهگروه مداخله و مقایسهدانشجویان دووشدانجامآزمونگروه
بـا  18نسـخه  spssاسـتفاده از نـرم افـزار   باپژوهشایندرشدهجمع آوريهايداده.شدپیامک هایی مبنی بر فعالیت جسمانی براي گروه مداخله ارسال

-Whitneyو Independent samples t-test،χ2هاي آماريآزمون Mann05/0سطح معنی داري در  این مطالعه کمتـر از  . آنالیز انجام شد
.در نظر گرفته شد

از نظر اطالعات دموگرافیک و آگاهی، نگرش، عوامل قـادر کننـده، قصـد انجـام فعالیـت جسـمانی و هنجارهـاي        قبل از مداخله آموزشی دو گروه :هایافته
، )p>001/0(، نگـرش )p>001/0(ولی پس از مداخله آموزشی گروه مداخله از نظر آگـاهی  ) <05/0p(فعالیت جسمانی تفاوت معنی داري نداشتند انتزاعی و

و همچنین از نظر انجام فعالیت جسمانی تفـاوت آمـاري معنـی    )p>001/0(قصد انجام فعالیت جسمانی و هنجارهاي انتزاعی، )p>001/0(عوامل قادر کننده
، عوامـل  )p>001/0(، نگـرش =p)002/0(ماه همراه با ارسال پیامک از نظر آگاهی3به طوري که بعد از گذشت p)=040/0(داري با گروه مقایسه داشتند

.همچنان داراي نمره میانگین باالیی بودند)p>001/0(، قصد انجام فعالیت جسمانی و هنجارهاي انتزاعی)p>001/0(قادر کننده
افزایش آگاهی، نگرش، عوامل قادر کننده، قصد انجـام  نتیجهدربر اساس مدل بزنف وآموزشیمداخلهاثربخشیازحاکیمطالعهایننتایج:گیرينتیجه

هنجاري و  هنجارهاي انتزاعی بود و براي داشتن فعالیت جسمانی مستمر و مداوم تـدارك امکانـات و تسـهیالت مناسـب ورزشـی بـراي       فعالیت و اعتقادات 
.دانشجویان که دسترسی راحتی داشته باشند می تواند به ارتقاي فعالیت جسمانی در بین دانشجویان منجر شود

مداخله آموزشی، دختران دانشجو، BASNEFمدلفعالیت جسمانی،:ا ههکلیدواژ

11/11/89: تاریخ پذیرش25/5/88: تاریخ دریافت

11/10/92: تاریخ پذیرش31/6/92: تاریخ دریافت
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آفرینش آرامش افکار و یک زنـدگی سـالم  دور از   
در واقـع  . تنش هاي ذهنی را به ارمغـان مـی آورد  

میزان بی تحرکی در همه کشورهاي توسعه یافتـه  
).1(و در حال توسعه باال می باشد

حمایت و ارتقاء سالمت زنان و دختران با انجـام  
نیـاز هـاي حیـاتی    فعالیت هاي جسمانی منظم از 

میـزان  ). 2(بهداشت و نوعی سرمایه گذاري اسـت  
مشارکت زنان در فعالیت هاي جسمانی مـنظم در  

). 3(بعد از دوران نوجوانی و جوانی کاهش می یابد 
مطالعات انجام گرفته در سال هاي گذشـته نشـان   
می دهد در صورتی که فعالیت جسمانی مـنظم در  

ري گـردد در  طی سال هاي دانشـجویی پایـه گـذا   
از دیدگاه ). 4(سال هاي آتی نیز پایدار خواهد بود 

بهداشت عمـومی آمـوزش و تـرویج فعالیـت هـاي      
جسمانی منظم زنان در دانشگاه می توانـد عـادات   
منظم فعالیت هاي جسـمانی را در شـخص شـکل    
داده و موجب ارتقاء سالمت آنان گردد وهمچنـین  

نگرش، مـی  با ایجاد انگیزه و کسب آگاهی و تغییر 
توان سبک زندگی با کیفیت بهتـر را بـراي آینـده    

).6و5(آنان پیش بینی کرد 
با توجه به اینکه دانشجویان دختـر تحـت تـاثیر     
محیط آموزشی قرار گرفتـه و بـا چگـونگی ایجـاد     
تغییرات در زندگی و نحوه برخورد با چـالش هـاي   
گوناگون مواجه هستند و این احتمـال نیـز وجـود    

بسیاري از آن ها در آینده با مشـاغل بـی   دارد که 
حرکت مشغول شوند لذا آموزش و ایجاد یک الگـو  
و نظم در انجـام فعالیـت هـاي جسـمانی  در ایـن      
شرایط بسیار موثر بوده و می تواند منجر به بهبـود  
سبک زندگی آنان شده و ارتقاء سالمت را در بـین  

محـل دانشـگاه بـه عنـوان     ). 7(زنان افزایش دهد 
آموزش، بستر امنـی را بـراي ایجـاد نگـرش،     محل

آگاهی و رفتار سالمت در ارتقاي سبک زندگی بـه  
وجود آورده و می تواند مهـارت هـاي فـردي را در    
ــا انجــام       ــاي مــزمن ب ــگیري از بیمــاري ه پیش

هاي جسمانی منظم و مرتب افـزایش دهـد   فعالیت
)8 .(

نتایج حاصل از مطالعات انجام گرفته که توسـط  
بهداشت جهانی منتشـر شـده نشـان مـی     سازمان 

دهد که شیوع کم تحرکی با تاکید بر انجام فعالیت 
64تـا  15هاي جسمانی در میـان زنـان و مـردان    

درصد می باشد به طـوري کـه   8/58و 3/76سال، 
زنان نسبت به مردان کم تحرك ترند و مـی تـوان   

24تــا 15بــراي اصــالح ایــن وضــعیت در ســنین 
لذا محیط . زم را ترویج نمودسالگی آموزش هاي ال

دانشگاه بـه عنـوان یـک محـیط بسـامد در ارتقـاء       
سالمت به خصوص در بین زنان مـی توانـد نقـش    
بسزایی در کسب سالمت و سـبک زنـدگی داسـته    

.)9(باشد 
بر اساس آمارهاي ارائـه شـده از طـرف سـازمان     

میلیون نفـر در جهـان   9/1بهداشت جهانی ساالنه 
فعالیـت هـاي جسـمانی جـان     به دلیل عدم انجام

ــد  ــی دهن ــت م ــود را از دس ــد 16-10(خ درص
22سرطان سینه، کلون، سرطان رکتال و دیابـت،  

به طوري که خطر عدم ) درصد ایسکمی هاي قلبی
برابر بیماري هاي 1.5انجام فعالیت هاي جسمانی 

). 10(قلبی را افزایش می دهد 
دو اصطالح فعالیت جسمانی و ورزش اغلـب بـه   

شتباه به جاي هم بکار برده می شـود امـا تفـاوت    ا
فعالیت جسـمانی بـه   . هایی بین این دو وجود دارد

هر گونه حرکتی گفته می شود که باعث سـوختن  
مثل چمن زنی، باال رفتن . کالري در بدن می شود

ــزل   ــاي من ــه ها،کاره ــکل  .... از پل ــی ورزش ش ول
سازمان یافته تري از فعالیت جسمانی می باشـد و  

امل یک سري حرکت هاي مکـرر اسـت کـه بـا     ش
هدف تقویت قسـمتی از بـدن و بهبـود و افـزایش     

ورزش . ظرفیت سیستم قلـب و عـروق مـی باشـد    
مـی  ...شامل پیاده روي، شنا، دوچرخـه سـواري و   

بـراي  ) فعالیـت جسـمانی و  ورزش  (هـر دو  . باشد
). 1(سالمتی بدن داراي ارزش می باشد 
ت بـدن خیلـی   بی تحرکی حالتی است که حرکـ 

کم می باشد و مصرف انرژي در بدن تقریبأ مشـابه  
هـا مطالعـه ).11(میزان متابولیسم پایه می باشـد  

منظم باعثجسمانیفعالیتانجامکهدادندنشان
سـکته کرونـري، عـروق هـاي بیماريخطرکاهش

سـرطان هـا،  برخـی دیابـت، خـون، مغـزي، فشـار  
همچنین ).12(شودافسردگی میواستئوپروزیس

کلیـدي کننـده تعیینیکجسمانیفعالیتانجام 
وزنکنترلوانرژيتعادلمصرفی،انرژيدر میزان
باعـث جسـمانی فعالیـت انجـام به عالوه.می باشد
زنـدگی  کیفیـت و ارتقـاي زنـدگی بهامیدافزایش
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فعالیت جسمانی،اهمیتدررابطه با). 12(گرددمی
سـال تـا بهداشـت جهـانی سـازمان اهدافازیکی

حفظبرايکهافرادي است تعدادافزایش،2010
).13(داشته باشندکافیجسمانیسالمت، فعالیت

از مدل بزنـف در مطالعـات متعـددي در داخـل     
کشور جهت بررسی رفتار استفاده شـده اسـت کـه    

مطالعه بر لذا این . نتایج بهتري را ارائه نموده است
این مبنا انجام شده که مدل بزنف کاربرد زیادي را 
در انجام فعالیت هاي جسمانی و سالمت انسان ها 

در مطالعــه معینــی و همکــاران  بــا . داشــته اســت
عنوان پـیش بینـی فاکتورهـاي مـرتبط بـا انجـام       
فعالیت بدنی منظم در دانشجویان، بهـره گیـري از   

ــت    ــته اس ــی داش ــاثیر مثبت ــف ت ــدل بزن ). 14(م
ــه   ــه هــزاوه اي و همکــاران ک ــین در مطالع همچن

تربیـت درسـی واحـد ارائـه روشدوتـأثیر مقایسه
فعالیـت بـا عملکـرد مـرتبط  ونگـرش بـر 2بـدنی 

علـوم دانشـگاه دختـر دانشـجویان منظمجسمانی
وو نیـز مـددزاده  ) 15(اصفهان پرداختنـد پزشکی

آموزشتاثیرتعیینهدفبااي رامطالعههمکاران
کککارگرانایمنیبر عملکردبزنفمدلمبنايبر

که در ) 16(انددادهاصفهان انجامآهنذوبسازي
هر دو مطالعـه، اسـتفاده از مـدل بزنـف تـاثیر بـه       

این امر نشان . سزایی در نتیجه مداخله داشته است
دهنده قدرت و توانایی مدل براي بررسـی شـرایط   

و همکـاران در  Gariggaمتفاوت است در مطالعه
پژوهش فعالیت هاي جسمانی و پایداري انجـام آن  
در طوالنی مدت مشخص گردید که انجام آمـوزش  
فعالیت هاي جسمانی تاثیر بسیار زیـادي داشـته و   
باعث افزایش سالمتی و تغییـر رفتـار و نگـرش در    

).17(زندگی افراد گردید
مدل بزنف که از ترکیب مدل پرسید و مدل قصد 

تشکیل شده یکی از مـدل هـاي مفیـد در   رفتاري 
استاینبرمدلویژگی. آموزش بهداشت می باشد

وباورهـا بـه رفتارثباتوتغییربرنامه ریزي،درکه
انجامورفتارازحاصلنتایجارزشیابیفرد ازنگرش
.داردتوجهتوسط افراد،رفتار
کـه فشارهاي نرمـی ونرمیباورهايبهواقع در

رفتار مـورد استمراروتغییربرايتصمیمبهمنجر
توجه میقادرکنندهعواملباهمراهشود،مینظر
کهعواملی می باشدشاملقادرکنندهعوامل.شود

بـه گردیـده و خاصرفتارآنانجامبهسبب قصد
). 15(نمایـد  مـی تقویـت رفتاربرايقصد رانوعی

طبق تئوري انتظار ارزش مردم فقـط زمـانی یـک    
دهند که خودشان بـه آن نتیجـه   رفتار را انجام می

برسند کـه آن رفتـار برایشـان داراي منـافعی مـی      
ارزش هاي مورد نظر افراد جامعه براي انجام . باشد

دادن یک کار ممکن است متفـاوت از ارزش افـراد   
به مفهـوم فشـار اجتمـاعی    نرم انتزاعی. دیگر باشد

استه هاي فرد از خو"احتماال. درك شده می باشد
افرادي که برایش مهم تر از بقیه می باشد تبعیـت  

ممکـن اسـت میـان قضـاوت فـردي در      . می نماید
مورد یک رفتـار و نظـر اطرافیـان و جامعـه تضـاد      

کاربرد اصلی مدل بزنف شـامل  .وجود داشته باشد
فرد ممکن . بررسی رفتار از دیدگاه جامعه می باشد
به دلیل عدم است قصد رفتاري را داشته باشد ولی 

... عوامل قادر کننـده ماننـد پـول، وقـت، منـابع و      
).18(نتواند رفتار مورد نظر را انجام دهد 

هدف اصلی مطالعه حاضـرتعیین تـاثیر مداخلـه    
آموزشی بر فعالیت جسـمانی دختـران دانشـجوي    

.دانشگاهی با استفاده از  مدل بزنف بود

کارروش
شاهدار بـوده کـه   این مطالعه از نوع نیمه تجربی 

تاثیر مداخله آموزشـی بـر اسـاس مـدل بزنـف در      
هاي جسمانی جمعیت  دانشـجویان دختـر   فعالیت

ــرار داد   ــه ق ــورد مطالع ــهولت    . را م ــل س ــه دلی ب
دسترسی به هر دو گروه مداخله و مقایسه جامعـه  
مورد مطالعه حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد واحـد  

دختـران  از آنجـایی کـه    . شهر قدس انتخاب شـد 
امروز مادران فردا می باشند، انجام مطالعه در ایـن  
گروه را ضروري دانسته و به دلیل اینکـه دانشـگاه   

)بزنفمدلکلیشماي(- 1شکل 

Attitude

(نگرش)

Subjective Norms

انتزاعی)(هنجارهاي

Behaviour Intention

(قصد رفتاري )
Behaviour

(رفتار)

Enabling Factors

(عوامل قادر کننده )
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در نزدیکی کالن شهرهایی مثل تهران قـرار دارد و  
نمادي از سبک زندگی کالن شهرها می باشد، این 

چهارصد نفراز آن ها با توجه . نمونه انتخاب گردید
. ورود به مطالعه وارد شدندبه دارا بودن معیارهاي

شرایط ورود به مطالعـه عبـارت بـود از دانشـجوي     
مقطع کارشناسی، حداقل ترم دوم و حـداکثر تـرم   
ششــم، رضــایت از شــرکت در طــرح، عــدم وجــود 
بیماري خاص ، عـدم بـارداریو نداشـتن مشـکالت     

.جسمی در حین فعالیت جسمانی شدید
در باردار شدن، بیماري، عدم رضـایت از شـرکت  

مطالعه و برنامه آموزشـی، مشـکالت جسـمانی در    
حین انجام فعالیت جسمانی شدید، عدم حضور در 
چند مرحله پژوهش مانند پـیش، پـس آزمـون یـا     
جلسات آموزشی، نـاتوانی جسـمی و یـا معلولیـت     

بـه  . معیارهاي خروج از مطالعه در نظر گرفته شـد 
منظور تعیین حجم نمونه مطالعه پایلوت انجام شد 

ــ ــدود  ک ــان داد ح ــر  % 30ه نش ــجویان دخت دانش
انتظار می . دانشگاهی فعالیت جسمانی منظم دارند

افـزایش  % 60رود که با این میزان به حدود بـاالي  
نفر بـراي هـر   45پیدا کند، لذا نمونه اي به حجم 

بـا قـدرت آزمـونی برابـر     % 95دو گروه با اطمینان 
به دلیـل جلـوگیري از   . جوابگوي بررسی بود% 80

آلودگی اطالعات و عدم تبـادل اطالعـات بـین دو    
گروه مداخله و مقایسه، براي تامین نمونه محاسبه 

هـاي  شده گـروه مداخلـه از دانشـجویان دانشـکده    
ــه از     ــروه مقایس ــانی و گ ــوم انس ــاورزي و عل کش
ــی    ــه و فن ــوم پای ــاي عل ــکده ه ــجویان دانش دانش

.مهندسی  به طور تصادفی انتخاب شدند

ابزار جمع آوري اطالعات ایـن پـژوهش پرسـش    
نامه اي بود که توسط نجار نصر آبادي و همکـاران  
مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و روایـی و پایـایی آن      

ــود  ــین شــده ب ــه ســواالت  . تعی ــوط ب ــادیر مرب مق
، عملکـرد  86/0، براي سواالت نگـرش  77/0آگاهی

78/0که آلفاکرونباخ پرسش نامـه  می باشد78/0
11اطالعـات دموگرافیـک شـامل    ). 18(می باشد 

سـن، قـد، وزن،   (سوال در مورد مشخصات فـردي  
وضعیت تاهـل، تعـداد فرزنـدان، رشـته تحصـیلی،      

وضعیت سکونت، تحصیالت پدر و مادر، و 
فعالیت هاي ورزشی و ابـتالء بـه بیمـاري هـاي     

ال بوده  که سو15بخش آگاهی شامل . بود) خاص
و جـواب غلـط   ) امتیـاز 1(هر سوال جواب صحیح 

مـی گرفـت   ) صفر امتیاز( و نمیدانم ) صفر امتیاز(
که حداقل نمره کسب شده صـفر و حـداکثر نمـره    

سـوال  8مقیاس نگرش شامل . بود15کسب شده 
ــرت     ــاس لیک ــه در مقی ــوده ک ــا  5ب ــه اي ب درج

3(، موافـق  )امتیـاز  4(موافـق  هـاي کـامالً  گزینه
، )امتیـاز 1(، مخـالف  )امتیـاز 2(، بدون نظر)امتیاز
بـود کـه حـداقل نمـره     ) صفر امتیاز(مخالف کامالً

کسب شده صفر امتیاز و حداکثر نمره کسب شـده  
سـوال  5عوامل قادر کننده  شـامل  . امتیاز بود32

، تـا  )امتیـاز 2(بوده کـه داراي گزینـه هـاي بلـی    
بـوده کـه   ) صفر امتیاز(و خیر ) امتیاز 1(حدودي

حداقل نمره کسب شده صفر امتیاز و حداکثر نمره 
قصـد انجـام فعالیـت،    . امتیـاز بـود  10کسب شده 

"اعتقادات هنجاري، هنجارهاي انتزاعـی  مجموعـا  
4( ســوال بــود کــه گزینــه هــاي خیلــی زیــاد11

، خیلـی کـم   )امتیاز2(، کم )امتیاز3(، زیاد )امتیاز
بـوده کـه حـداقل    ) صفر امتیـاز (و اصالً) متیازا1(

نمره کسب شده صفر امتیاز و حداکثر نمره کسـب  
ــود44شــده  ــاز ب ــار و عملکــرد فعالیــت . امتی رفت

سوال بـود کـه طبـق پروتکـل     14جسمانی شامل 
International Physical(نمره دهی پرسش نامه  

ActivityQuestionnaire -IPAQ (  مورد اسـتفاده
؛ به طوري که حداقل نمره کسـب  )19(رفت قرار گ

28شده صفر امتیاز و حداکثر نمـره کسـب شـده    
METs=در این پرسش نامه، پیاده روي . امتیاز بود

ــط   3/3 ــمانی متوس ــت جس و METs4= ، فعالی
در نظر گرفته METs8= فعالیت جسمانی شدید 

براي محاسبه میزان کلی فعالیت جسمانی . شودمی
× مـت  (در هفته گذشـته بایـد مقـدار پیـاده روي     

با مقدار فعالیـت جسـمانی متوسـط    ) روز× دقیقه 
و مقـدار فعالیـت جسـمانی    ) روز× دقیقـه  × مت (

در هفته گذشته را باید ) روز× دقیقه × مت (شدید 
فعالیـت هـایی ماننـد ایروبیـک،     . با هم جمع کـرد 

ــکتبال و    دوچ ــاال، بس ــرعت ب ــا س ــواري ب ــه س رخ
کالري در دقیقـه نیـاز   6کوهنوردي که به بیش از 

در . دارند فعالیت جسمانی شدید گفتـه مـی شـود   
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صورتی که فعالیت هایی چون والیبال، بـدمینتون،  
کالري نیاز 6الی 3پیاده روي، و نظافت اتاق که به 

دارند، فعالیت جسمانی متوسط در نظر گرفته مـی  
در ضمن هر گونه فعـالیتی کـه در کمتـر از    . وندش

دقیقه انجام شود فعالیت ضـعیف نامیـده مـی    10
ها محاسبه شدت انرژي مجموع فعالیت). 15(شود
انجام می )IPAQ(روز گذشته طبق پروتکل 7در 

گیرد که اگر مجموع انرژي محاسبه شده در طـول  
هفته بود در دسـته  /کالري/مت600هفته کمتر از 

، اگر مجموع انـرژي محاسـبه   )صفر امتیاز(ف ضعی
ــین   ــه بـ ــول هفتـ ــده در طـ ــا 600شـ 3000تـ

،و )امتیاز1(هفته بود در دسته متوسط /کالري/مت
اگر مجموع انرژي محاسـبه شـده در طـول هفتـه     

هفتـه بـوده در دسـته    /کـالري /مـت 3000بیش از
).18(گردیدطبقه بندي می) امتیاز2(شدید 

زمینه چگونگی انجـام  آزمودنی هاي پژوهش در 
مطالعه و نیز محرمانه بودن اطالعات و هدف از این 
طرح توجیـه  شـدند وتمـامی آن هـا بـا تمایـل و       

پـس  . رضایت آگاهانه  شفاهی وارد مطالعـه شـدند  
ازانجام آزمـون اولیـه، در گـروه مداخلـه، مداخلـه      

)  دقیقه60هر جلسه (جلسه  6آموزشی به مدت 
شـروع جلسـات   . ار شـد هفته اي یک بـار  بـر گـز   

آموزشی بـه  ایـن صـورت بـود کـه درجلسـه اول       
ســخنرانی و پرســش و پاســخ در خصــوص شــیوع 

هاي مزمن و غیر واگیر و نقش عوامل خطر بیماري
کم تحرکی و بی تحرکی در ایجاد آن هـا،  خصوصاً

ــعیت    ــواع آن، وض ــمانی و ان ــت جس ــف فعالی تعری
و نیـز  فعالیت جسمانی در دنیا و ایران انجام شـد   

ــا خواســته شــد فعالیــت    ــا جلســه بعــد از آن ه ت
جسمانی خود و افراد خانواده را بررسـی و سـطوح   

جلسـه دوم بـه   . فعالیت جسمانی را مشخص کنند
صورت بحث گروهی برگزار و پژوهشگر بـه عنـوان   

تشـکیل گـروه  . تسهیل کننده بحـث عمـل نمـود   
درطـول جسمانیفعالیت هايانجامبرايدوستان

فعالیتانجامبهقصددرنرمیفشارعنوانبههفته،
در جلسـه سـوم    . منظم جسمی در نظر گرفته شد

آموزشــی ابتــدا پرســش و پاســخ در بــین شــرکت 
سـاده همچنـین راهکارهـاي  . کنندگان انجام شـد 

روزانـه زنـدگی فعالیت جسـمانی در افزایشبراي
مانند لوح هاي فشرده در مورد ورزش هاي خانگی 

عنـوان که مـی تـوان بـه   رائه شدا) مثل ایروبیک(
کرد و نیز در مورد فوایـد و  اشارهقادرکنندهعوامل

در  جلسه چهـارم  . نتایج ورزش در منزل بحث شد
و پـنجم پــس از بحـث گروهــی در مـورد فعالیــت    
ــه     ــی ب ــاي آموزش ــزوه ه ــت وج ــمانی، پمفل جس

در مورد مطالب مطرح شده . دانشجویان داده  شد 
زشـی توضـیحات الزم   در پمفلت وجـزوه هـاي آمو  

در جلسه آخر فراگیران . داده و بحث وصحبت  شد
گزارش مختصري از بررسی هاي خـود را در مـورد   
فعالیت جسمانی خـود و اعضـاء خـانواده  خـود را     
مطرح کردند و راه حل هاي ممکن بـراي افـزایش   

.میزان فعالیت جسمانی مطرح  شد
بعد از اتمام مـداخالت آموزشـی بالفاصـله پـس     
آزمون اول از هر دو گـروه گرفتـه شـد و تـا پـس      

SMSماه بعد، هفته اي یـک بـار  3آزمون دوم در 

یادآور شامل پیام هایی مبنی بر فعالیت جسـمانی  
به گروه مداخله فرستاده شـد و از آن هـا خواسـته    

آزمون نهـایی  . شد پیام دریافت شده را پاسخ دهند
ر دو سه ماه بعد از اتمـام مداخلـه آموزشـی در هـ    

بـه منظـور   . گروه مداخله و مقایسه بـه عمـل آمـد   
لحاظ مسائل اخالقـی، آمـوزش بـه گـروه مقایسـه      
همچنین ارائه لوح فشرده پس از اتمام مرحله پس 

الزم بـه ذکـر   .آزمون نهایی در این گروه انجام شد
است این مطالعه توسط مرکز کـار آزمـایی بـالینی    
ــت     ــه اســ ــد قرارگرفتــ ــورد تاییــ ــران مــ ایــ

)IRCT2013082218742N3 .(
بـا پـژوهش ایـن درشـده جمع آوريهايداده

. آنالیز انجام شد18نسخه spssاستفاده از نرم افزار
با توجـه بـه هیسـتوگرام برخـی از داده هـا کـه از       
توزیع نرمال برخوردار نبودند از آزمون هاي آماري 
غیر پارامتریک و نیز آزمون هاي آماري من ویتنی 

سـطح معنـی   . و آزمون تی مستقل استفاده گردید
در نظر گرفته 05/0داري در  این مطالعه کمتر از 

.شد

هاتهیاف
دردموگرافیکقبل از مداخله آموزشی اطالعات

تصادفیتخصیصازمقایسه پسومداخلهگروهدو
وشـد سنجشتی مستقلوکايمجذورآزمونبا

وجـود گـروه دوبـین داريمعنـی آمـاري تفاوت
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میانگین نمره آگـاهی، نگـرش،   ). <05/0p(نداشت
عوامل قادر کننده، قصد انجام فعالیـت جسـمانی و   
هنجارهاي انتزاعـی قبـل، بعـد و سـه مـاه بعـد از       
مداخله آموزشی در هر دو گروه مداخله و مقایسـه  

طبـق آزمـون تـی    . آمـده اسـت  3تا 1در جداول 
مستقل قبل از مداخله آموزشـی میـانگین نمـرات    

در دو گروه تفاوت معنـاداري  سازه هاي مدل بزنف
ندارند اما پس از مداخله آموزشی گروه مداخلـه از  

ــاهی   ــر آگ ــرش )p>001/0(نظ ، )p>001/0(، نگ
، قصد انجام فعالیت )p>001/0(عوامل قادر کننده 

و ) p>001/0(جســمانی و هنجارهــاي انتزاعــی   
همچنین از نظر فعالیت جسمانی طبق آزمون مـن  

عنــی داري بــا گــروه تفــاوت م) 4جــدول (ویتنــی 
بـه طـوري کـه بعـد از     ). p=04/0(مقایسه داشتند 

مــاه همــراه بــا ارســال پیامــک آگــاهی3گذشــت 
)002/0=p(نگــرش ،)001/0<p(  عوامــل قــادر ،

، قصد انجام فعالیت جسمانی و )p>001/0(کننده
همچنــان داراي )p>001/0(هنجارهــاي انتزاعــی 

انجـام  نمره میـانگین بـاالیی بودنـد  ولـی از نظـر      
فعالیت جسمانی به علت همزمانی با ایام امتحانات 
و نداشتن زمان کافی نسـبت بـه قبـل از آمـوزش     

.تفاوت معنی دار نبود
بعـد از  کـه و مطالعـه نشـان داد  پـژوهش نتایج 

گـروه از دانشـجویان دختـر    دومداخلـه آموزشـی  
نظـر دانشگاهی بـه صـورت مداخلـه و مقایسـه از    

اخـتالف با یکدیگرجسمانیفعالیتوضعیت انجام
ایـن زمینـه  گروه مداخلـه در .داشتندمعنی داري

مقایسه نمرات آگاهی، نگرش، عوامل قادر کننده ،قصد انجام -1جدول
فعالیت جسمانی و هنجارهاي انتزاعی در دو گروه مداخله و مقایسه قبل 

از آموزش
نتایجمقایسهمداخلهمتغیر

قبل از آموزشقبل از آموزش
میانگین        

انحراف معیار
میانگین       

انحراف معیار
8/66/24/75/2آگاهی
4/186/3188/3نگرش

2/26/12/27/1عوامل قادر کننده
قصد انجام فعالیت و 

هنجارهاي انتزاعی
2/222/62/226

دختر واحـد شـهر   مقایسه نمرات آگاهی، نگرش، عوامل قادر کننده و قصد انجام فعالیت و هنجارهاي انتزاعی در دو گروه مداخله و مقایسه در بین دانشجویان -2جدول
قدس

سطح مقایسهمداخلهمتغیر
معنی 
داري

مقدار بعد از آموزشقبل از آموزش
احتمال

مقدار بعد از آموزشقبل از آموزش
احتمال

میانگین    انحراف معیارمیانگین    انحراف معیارمیانگین    انحراف معیارمیانگین    انحراف معیار
>4/75/26/78/2210/0001/0>8/66/23/114/2001/0آگاهی
>188/37/189/3010/0001/0>4/186/36/243001/0نگرش

>2/27/14/27/1080/0001/0>001/0½2/26/16/4عوامل قادر کننده
قصد انجام فعالیت و 
هنجارهاي انتزاعی

2/222/64/286/6001/0<2/2263/226200/0001/0<

دختر واحـد شـهر   مقایسه نمرات آگاهی، نگرش، عوامل قادر کننده و قصد انجام فعالیت و هنجارهاي انتزاعی در دو گروه مداخله و مقایسه در بین دانشجویان -3جدول
قدس سه ماه بعد

سطح معنی مقایسهمداخله
داري سطح ماه بعد3قبل از آموزش

معنی 
داري

سطح ماه بعد3آموزشقبل از
معنی 
داري

میانگین    انحراف معیارمیانگین    انحراف معیارمیانگین    انحراف معیارمیانگین    انحراف معیار

4/75/23/77/2510/0002/0>8/66/2107/2001/0آگاهی
>188/39/184007/0001/0>4/186/38/227/3001/0نگرش

>2/27/15/27/1030/0001/0>2/26/11/42001/0عوامل قادر کننده
قصد انجام فعالیت و 
هنجارهاي انتزاعی

2/222/62/262/6001/0<2/2264/226062/0001/0<
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نگـرش،  آگـاهی، داشـت مقایسـه  بیشـتري فعالیت
قادر کننده و قصد انجام فعالیت جسمانی و عوامل 

فعالیـت انجاممورددرگروهدوهنجارهاي انتزاعی
دو درهـر آزمـون پـیش مرحلـه درجسمانی منظم

مشاهده دارمعنیاختالفمطالعهدر ابتدايگروه
مراحـل دردارمعنیاختالفحالی کهدرنگردید،

سـایر .اسـت گـروه مداخلـه بـوده   نفـع بـه بعدي
انجـام فعالیـت  کهبودآنبیانگرپژوهشهايیافته
مداخلـه گـروه درسنگینومتوسطجسمانیهاي

از بیشـتر داريمعنـی به طوراولهايپیگیريدر
است و طبق آزمون مـن ویتنـی   بودهگروه مقایسه

و مراحـل آزمـون پیشجسمانیهايفعالیتبین
مداخلهگروهداري رامعنیاختالفمداخله،ازبعد

ماه 3پیگیري ). 4جدول(داد نشانبا گروه مقایسه
بعد از آموزش همزمان با ایام امتحانـات آخـر تـرم    
دانشجویان بود ودر گزارش میزان فعالیت جسمانی 
در طول هفته گذشته افزایش فعالیت جسـمانی را  
اعـالم نکردنـد و تفـاوت گـروه مداخلـه و مقایســه      

اینگونه می باشد که معنادار نبود که توجیه محقق 
آموزش بر اساس مدل بزنف داراي تاثیر مثبت می 
باشد زیرا اختالف نمـرات آگـاهی، نگـرش، عوامـل     
ــاي   ــت و هنجاره ــده و قصــد انجــام فعالی قادرکنن
انتزاعی در گـروه مداخلـه و مقایسـه معنـادار مـی      
باشد اما براي داشتن فعالیـت جسـمانی مسـتمر و    

ت مناسب ورزشـی  مداوم تدارك امکانات و تسهیال
باشند براي دانشجویان که دسترسی راحتی داشته

مـی توانـد بــه ارتقـاي فعالیــت جسـمانی در بــین     
.دانشجویان منجر شود

قبـل از آمـوزش از نظـر    یتنیطبق آزمون من و
مداخلـه و  دو گـروه  نیبـ یجسـمان تیشدت فعال

یول=8/0pشتوجود ندايتفاوت معنادارمقایسه
).=04/0p(بودت معنادار بعد از آموزش تفاو

بحث و نتیجه گیري 
قبل از مداخلـه آموزشـی بـین گـروه مداخلـه و      
مقایســه اخــتالف معنــی داري در خصــوص نمــره 
آگاهی مشاهده نشد، در حالی که بعـد از مداخلـه   

دلیل این اخـتالف  . آموزشی اختالف معنی دار بود
را مــی تــوان ارائــه مطالــب آموزشــی در خصــوص 

جسمانی منظم به گروه مداخلـه در قالـب   فعالیت 
نتـایج تحقیـق انجـام شـده بـا      . مدل بزنف دانست

ــاي    ــت ه ــه فعالی ــده در زمین ــام ش ــات انج مطالع
جسمانی همانند مطالعه تقدیسـی و همکـاران  بـر    
روي تاثیر آموزش در فعالیت جسمانی بـر آگـاهی،   
نگرش و رفتار در کارمندان مرکز بهداشت کرمـان  

).20(م دادند، همخوانی داشتمطالعه اي انجا
سه ماه بعد از مداخله آموزشی اختالف بین گروه 
مداخله و مقایسه از نظر آگاهی همچنان معنی دار 
بود که دلیـل ایـن اخـتالف و بـاال مانـدن میـزان       
آگاهی را تداوم آموزش هاي الزم از طریـق ارسـال   
پیامک هاي مربوط به فواید انجام فعالیت جسمانی 

ه با مطالعه تقدیسی و همکـاران  کـه بـر    دانست ک
روي تاثیر آموزش در فعالیت جسمانی بـر آگـاهی،   
نگرش و رفتـار کارمنـدان مرکـز بهداشـت کرمـان      

هفتـه بعـد پیگیـري    6مطالعه اي انجـام دادنـد و   
داشتند، در زمینه باال ماندن نمره آگاهی همخوانی 

).20(داشت
و قبل از مداخله آموزشـی بـین گـروه مداخلـه    

مقایســه اخــتالف معنــی داري در خصــوص نمــره 
نگرش مشاهده نشد، در حالی کـه بعـد از مداخلـه    

شاید این وضـعیت  . آموزشی اختالف معنی دار بود
ــف     ــاي مختل ــارگیري روش ه ــه ک ــوان در ب را بت
آموزشی و برقراري ارتباط و تعامل بیشتر و مناسب 
با افراد و بیان مفـاهیم نـوین از فعالیـت جسـمانی     

م در چارچوب مداخله آموزشی تنظیم شده بر منظ
این یافتـه هـا  تاییـد    . اساس مدل بزنف نسبت داد

کننده این مطلـب اسـت کـه اسـتفاده از سیسـتم      
منطقی انتقال پیام در برنامه آموزشی می تواند در 

بـا وجـود اینکـه    . تغییر رفتار و نگرش مـوثر باشـد  
دختران گروه مقایسه هم به نسبت نگرش مناسبی 

ه فعالیت جسمانی داشتند، ولـی ایـن نگـرش بـه     ب
تنهایی نتوانسته است شدت فعالیت جسمانی آنان 

ــود بخشــد ــم  . را بهب ــی رغ ــر، عل ــارت دیگ ــه عب ب
همبستگی نگرش و رفتار با یکدیگر، طبـق تئـوري   
بروز رفتار تحت تاثیر عوامل دیگري از جمله قصد، 
عوامل قادرسازي و هنجارهاي انتزاعی نیز قرار می 

.یردگ
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شـده در  نتایج ایـن مطالعـه بـا مطالعـات انجـام      
زمینه فعالیت هاي جسمانی با مطالعه تقدیسـی و  

سـه مـاه بعـد از    ). 20(همکاران همخوانی داشـت 
مداخلــه آموزشــی اخــتالف بــین گــروه مداخلــه و 
مقایسه در نمره نگرش همچنان معنی دار بود کـه  
دلیل این اختالف و بـاال مانـدن میـزان نگـرش را     

بیـان  برقراري ارتباط  بیشتر و مناسـب بـا افـراد و   
مفاهیم نوین از طریق ارسال پیامک هاي مربوط به 

نتـایج ایـن   . فواید انجام فعالیت جسـمانی دانسـت  
مطالعه با مطالعات انجام شده در زمینه فعالیتهـاي  

دوتأثیرجسمانی هزاوه اي و همکاران که مقایسه
ونگـرش بر2بدنیتربیتدرسیواحدارائهروش

ــاعملکــرد مــرتبط مــنظمنیجســمافعالیــتب
اصـفهان  پزشـکی علـوم دانشـگاه دختردانشجویان

4پرداختند با پیگیري نگرش توسط ایشان پس از 
).15(ماه همخوانی داشت

عوامل قادر سازي، با توجه به نمره کسـب شـده   
براي هر دو گروه مداخله و مقایسه قبل از مداخلـه  
وضعیت مشابهی داشت، در حالی که بعد از برنامـه  

ه مداخله بـه طـور معنـی داري نمـره     آموزشی گرو
دلیل ایـن  . بیشتري را در این خصوص کسب نمود

امر را می توان به جهت در اختیار قراردادن عوامل 
قادرساز از جمله جزوه آموزشی، چک لیست ثبـت  
فعالیت جسمانی، آمـوزش ورزش هـاي هـوازي در    
خانه ارائه راهکارهاي ساده بـراي افـزایش فعالیـت    

. دگی روزانه و سایر موارد نسبت دادجسمانی در زن
فراهم بودن عوامل قادر کننده مـی توانـد تسـهیل    
کننده موثري براي عملی شدن قصد به رفتار مورد 
نظر باشد که در ایـن پـژوهش مـی تـوان آن را از     

.عوامل اثر بخش در فعالیت جسمانی تلقی نمود
نتایج مطالعه با مطالعات شهنازي و همکارانشـان    

مـدل اساسبرآموزشیبرنامهبررسی تأثیرکه به
شـهر اراك  بـاردار مـادران شـیردهی رفتاربربزنف

پرداختنــد، در زمینــه تغییــر عوامــل قــادر کننــده  
).21(همخوانی داشت

سه ماه بعد از مداخله آموزشی اختالف بین گروه 
مداخله و مقایسه در نمره عوامل قادر کننده معنی 

. زمینـه مطالعـه اي یافـت نشـد    دار بود که در این 
محقق دلیل این اختالف و باال ماندن میـزان نمـره   
عوامل قادر کننده را تداوم ارائه راهکارهـاي سـاده   
براي افزایش فعالیت جسمانی در زندگی روزانـه از  
طریـق ارســال پیامـک هــاي مربـوط بــه  فعالیــت    

.جسمانی دانست
همچنین گروه مداخله و مقایسه قبل از مداخلـه 

آموزشی امتیـاز مشـابهی در خصـوص هنجارهـاي     
ــه   انتزاعــی داشــتند، در حــالی کــه بعــد از مداخل

یکـی از  . آموزشی این رابطه معنی دار شـده اسـت  
دالیل قابل ذکر می تواند توصیه به پیدا کردن یک 
همراه ورزشی از جمله همکار، همسر، فرزنـد و یـا   

.دوست باشد

فعالیت جسمانی دو گروه مداخله و مقایسه  قبل و بعد از آموزشمقایسه شدت-4جدول

روه
گ

انی
سم

ت ج
عالی

ت ف
نتیجه آزموناز آموزشقبلشد

Mann-Whitney
نتیجه آزموناز آموزشبعد

Mann-Whitney

pzدرصدتعدادpzدرصدتعداد

خله
مدا

-98/1804/09/1- 251/528/016/0ضعیف

196/39327/66متوسط

43/887/16شدید

سه
مقای

207/41185/37ضعیف

2450251/52متوسط

43/854/10شدید
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شـهنازي و  نتایج تحقیق انجام شده با مطالعـات  
همکارانشان در زمینه تغییر قصد انجـام فعالیـت و   

سـه مـاه   ). 21(هنجارهاي انتزاعی همخوانی داشت
بعد از مداخله آموزشی اختالف بین گروه مداخله و 
مقایسه همچنان در موارد ذکر شده باال معنـی دار  
بود که دلیل این اختالف و باال ماندن میزان نمـره  

ارهـاي انتزاعـی را تـداوم    قصد انجام فعالیت و هنج
توصیه به فعالیت با یک همراه ورزشی ماننـد یـک   
دوست از طریق ارسال پیامک هاي مربوطه دانست 

مطالعه صلحی و همکـاران کـه در پژوهشـی    که با
تاثیر مداخلـه مدرسـه محـور بـا اسـتفاده از مـدل       
کاربرد تئوري رفتار برنامـه ریـزي شـده در ارتقـاء     

مـاه پـس از   2مـوزان را  فعالیت جسمانی دانـش آ 
انجام مداخله آموزشی بررسـی نمودنـد، همخـوانی    

).22(داشت
در مورد عملکرد و انجام فعالیت جسمانی مـنظم  
قبل از مداخله بین گروه مداخله و مقایسه اختالف 
معنی داري مشاهده نشد، در حالی که این اختالف 

شـدت  . پس از مداخله آموزشی معنی دار می باشد
سمانی در گروه مداخله بهبود یافته بـود،  فعالیت ج

در صورتی که وضعیت عملکرد گروه مقایسه تغییر 
یکی از دالیل ایـن مربـوط بـه    . چندانی نکرده بود

بهبود آگاهی، نگرش، عوامل قادرسازي، هنجارهاي 
نتـایج تحقیـق انجـام شـده بـا      . انتزاعی می باشـد 

مطالعات معینی و همکاران  در پژوهشی با عنـوان  
یش بینی فاکتورهاي مرتبط با انجام فعالیت بدنی پ

منظم در دانشجویان با بهره گیـري از مـدل بزنـف    
).14(همخوانی داشت

ماه بعد از آموزش میـزان فعالیـت   3در پیگیري 
جسمانی  تفاوت گروه مداخلـه و مقایسـه معنـادار    
نبودکه نتایج تحقیق انجام شده با مطالعات انجـام  

ت هــاي جســمانی هماننــد شــده در زمینــه فعالیــ
دوتـأثیر مطالعه هزاوه اي و همکاران  که مقایسه

ونگـرش بر2بدنیتربیتدرسیواحدارائهروش
مــنظمجســمانیفعالیــتبــاعملکــرد مــرتبط

اصـفهان  پزشـکی علـوم دانشـگاه دختردانشجویان
پرداختند با پیگیري فعالیت جسمانی توسط ایشان 

توجیه محقـق  ) 15(ماه همخوانی نداشت4پس از 
ماه بعد از آمـوزش همزمـان بـا    3اینگونه می باشد 

ایام امتحانات آخر ترم دانشجویان بود و در گزارش 

میزان فعالیـت جسـمانی در طـول هفتـه گذشـته      
.دافزایش فعالیت جسمانی را اعالم نکردن

اصـلی عامـل عنـوان بـه تحـرك زندگی بـدون  
پـایین واسـت شدهشناختهبیماري هاي مختلفی

دانشـجویان بیندرفعالیت جسمانی میزانبودن
مسـولین برايزنگ خطريتواندمیبررسیمورد

قـرار توجه مسئله مورداینبایدوباشدبهداشتی
در بـین جسـمانی فعالیـت انجـام موانعکهبگیرد

مـی تشـکیل راجامعـه جوانقشرکهدانشجویان
شناسـایی بـا بتوانتاباشندمیموارديدهند چه

گـام آن هـا کـردن طـرف بـر درجهتعواملاین
درجسمانیفعالیتموانع انجامشناسایی.برداشت

برنامـه ریـزان  ومحققـین بـه دانشـجویان بـین 
مناسبی هاياستراتژيکهکندمیکمکبهداشتی

. نمایندتدوینجسمانیفعالیتافزایشبراي
کوتاه مدت بودن برنامه هاي آموزشی، همچنـین  
محدود بودن ترم تحصـیلی، مشـکالت مربـوط بـه     
پیگیري دانشجویان، درگیر نساختن خانواده ها بـه  
دلیل مشکالت اجرایی، محدود بودن پژوهش تنهـا  
به دختران دانشجو از جمله محدودیت هاي موجود 

.  لعه می باشددر این مطا
مطالعه حاضر تایید کننده این است کـه بررسـی   
هاي مداخله اي  بـر مبنـاي مـدل هـاي مختلـف      
آموزشی از جمله مدل بزنف نسبت به آموزش هاي 
ــاهی،   ــود آگ ــاثیر بیشــتري در بهب ــین داراي ت روت
نگرش، عوامل قادر کننده و قصد انجـام رفتـاري و   

.هنجارهاي انتزاعی است
ــی  ــنهاد مـ ــدي پیشـ ــات بعـ ــردد در مطالعـ گـ

با پیگیـري تر همراهوسیعايمداخلههايبررسی
هايمدلاساسبربررسیبرايمدتطوالنیهاي

مادام العمر دانشجویانجسمانیفعالیتبررفتاري
همچنـین  . گیـرد صورتآنبامرتبطفاکتورهايو

براي داشـتن فعالیـت جسـمانی مسـتمر و مـداوم      
ت مناسب ورزشـی بـراي   تدارك امکانات و تسهیال

دانشجویان که دسترسی راحتی داشته باشند، مـی  
ــت جســمانی در بــین       ــد بــه ارتقــاي فعالی توان

. دانشجویان منجر شود

تشکروتقدیر
مطالعه حاضر گزارشی از پایان نامـه کارشناسـی   
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و همچنـین طـرح   ارشد در رشته آموزش بهداشت 
بـه  مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهـران  تحقیقاتی 

است که بدین وسیله پژوهشـگران  23104شماره 
مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی تهـران و ریاسـت   
محترم و معاونت آموزشی دانشگاه آزاد واحد شـهر  
قدس و پرسنل محتـرم واحـد شـهر قـدس بـراي      

.همکاري در انجام مطالعه اعالم می دارند
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Abstract
Background: Regular physical activity has a positive effect on physical, mental, and social aspects
both individually and community health. This study aimed to determine the effect of educational
intervention on physical activity using BASNEF model among female university students Shahre
Qods Branch in 2012 –2013.
Methods: In this prospective experimental study, after selection of students girls  that had the study
conditions from four colleges, educational intervention was performed for 6 weeks that included
discussions and lectures, education package, pamphlets  and CD. Forty five students were randomly
assigned for case group and forty five were randomly assigned to experimental group. Data gathering
tool was a three part - questionnaire including demographic questions, BAZNEF model questions
(included information related to the knowledge and attitude, physical activity and enabling factor,
intention about physical, normative beliefs and subjective norms), and third part that included IPAQ
questionnaire (International Physical Activity Questionnaire). After pre-test, the educational
intervention was done for the experimental group. Post-tests were conducted in case and control group
students’ immediately after training and three month after training. SMS was sent for case group and
then collecting data was analyzed using statistical software SPSS. Level of significance was set at
<0.05.
Results: There were no significant differences in  intervention and comparison groups at baseline in
terms of knowledge, attitudes, enabling factors, physical activity intention and subjective norms
(p<0.05). After the intervention, the intervention group showed significant differences in terms of
knowledge (p<0.001), attitudes (p<0.001), enabling factors (p<0.001), physical activity intention
(p<0.001) and subjective norms regarding physical activity (p< 0.04). After 3 months with SMS
awareness, knowledge (p=0.002), attitudes (p<0.001), enabling factors (p<0.001), planned physical
activity and subjective norms (p<0.001) still had high average score.
Conclusion: The results indicate the effectiveness of the educational intervention based on BASNEF
model, resulting in greater knowledge, attitudes, enabling factors, planned physical activity and
subjective norms. For a continuous physical activity, the provision of sports facilities suitable for
students who have access can easily lead to the promotion of physical activity among students.

Keywords: Physical activity, BASNEF model, Educational intervention, Female students.
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