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مهمقد
فعالیت فیزیکی منظم نقش مؤثري در سالمت جسم و 

ومناسبفیزیکیفعالیت، به طوري که نبود]1[روان دارد 
هاي بزرگ زندگیدغدغهازتبدیل به یکیحرکتیفقر

.]2[شده استحاضرقرندرفناوريپیشرفتوماشینی
بیندربدنیفعالیتسطوحشناختوارزیابیرواز این

به ویژه دانشجویان،مختلفسنیهايگروهوجوامع
میلیون 5/2از حدود .]3[باشد میتوجهقابل موضوعی

دانشجویاناز%10تنها) 1385در سال(دانشجو در کشور 
)نفرهزار20(%8/0حدوداند و فقطداشتهورزشیفعالیت

]4[اندکردهشرکتهمگانیورزشدردانشجودختراناز
%52بااسترالیامانندکشوريباسهمقایدررقماینکه

.]3[رسد مینظربهبسیار کمیآمارمشارکت،
بارادانشجویان،هادانشگاهمحیطحدچهتاکهاین
رابرابريهايفرصتوکردهآشناسالمزندگیهايمهارت

فراهمبدنیهايفعالیتدردانشجویانمشارکتبراي
رفتارالگويکه چرا،]5[استمهمیلهأمسکند،می

زمانتاکهالگوییخصوصبهدانشجویان،ورزشی
ازبعدالگويعنوانبه،شودحفظالتحصیلیفارغ
سال6کهطوريبهکند؛میپیداادامهنیزالتحصیلیفارغ
فعالیتنظرازکهکسانیاز% 85التحصیلیفارغازبعد

کهفراديااز%81وماندهباقیفعالبودند،فعالجسمانی
طولدر. اندماندهباقیغیرفعالهمچنان،بودندغیرفعال

افرادکهاستجاییآخریندانشگاهتحصیل،دوران
وتغییرايگونهبهراخودجسمانیهايفعالیتتوانندمی

طولدرراخودزندگیسبکافراد. ]1[دهند ادامهیا
ایلتمحالدر عین وکنندمیانتخابتحصیلیهايسال

سبکزمانهمیندر. دارندچالشوتغییربهبیشتري

صورتايمداخلهاگروشودمیشروعغیرفعالزندگی
.]6[گرددمیتثبیتوضعایننگیرد

استگرفتهصورتغربیکشورهايدرکهدر تحقیقاتی
عواملشناساییدرسالمتآموزشالگوهايازاستفادهبه

. استشدهتأکیدورزشیرفتارتداوموایجاددر،تأثیرگذار
بهتغییرمراحلالگويسالمت،آموزشالگوهايبیناز

جهترفتار،براي تغییرجامعویکپارچهییالگوعنوان
. ]7-9[است قرار گرفتهاستفادهموردورزشیرفتارارتقاء

اجتماعی - توان به نظریه شناختیمیدر این میان 
Banduraرك رفتارهاي ورزشی که به عنوان مالکی براي د

دانشجویان و ایجاد مداخالت مناسب براي شروع و 
].11[اشاره کرد،ي بدنی استهانگهداري فعالیت

طبق این نظریه تغییر رفتار و حفظ آن تابعی از 
انتظارات فرد در مورد توانایی خود در انجام رفتار معین 

و انتظارهاي مربوط به) خودکارآمدي یا انتظار کارآمدي(
خودکارآمدي تمرینی . نتیجه حاصل از انجام آن رفتار است

)Exercise self-efficacy ( برگرفته شده از نظریه
ي هابیانگر باورها یا قضاوتBanduraاجتماعی -شناختی

ي خود براي انجام فعالیت بدنی منظم هافرد به توانایی
دانش، مهارت و دستاوردهاي قبلی ،بر این اساس. است

ي خوبی براي داشتن هابینی کنندهتنهایی پیشه افراد ب
چرا که باور فرد نسبت به ،باشندمیرفتار تمرینی ن

ي خود بر مشارکت ورزشی و رفتار تمرینی وي هاتوانایی
از این رو خودکارآمدي تمرینی نشان . ]11[اثرگذار است

دهد که فرد به این باور رسیده است که در شرایط می
تواند فعالیت ورزشی میسطحی از مهارت گوناگون و با هر

فردیکداردمیبیانالگواین.خود را به خوبی انجام دهد
گانهپنجمراحلورزشی ازرفتارتغییردرموفقیتازقبل

، تفکر )Precontemplation(تفکر پیشمرحله(تغییر 
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)Contemplation(، آمادگی)Preparation( عمل ،
)Action( و ثبات)Maintenance( (به طوري که ،گذردمی

استفاده از این الگو موجب حضور موفقیت آمیز فرد در 
.]6[شود میمرحله آمادگی سازگار با تمرین خود 

به ویژه دانشجویان دانشجویان،آموزشهر چند جهت
اتخاذواولیهپیشگیريبهايویژهتوجهپزشکیعلوم

ورزشیرفتارهايهجملاز،سالمتدهندهارتقاءرفتارهاي
این بیندرنکردنورزشوجود،اینباولیاست،شده
منفیپیامدهايکهاستشایعیمعضلنیزهاگروه

اینهمچنین.دارددنبالبهراسالمتیوبهداشتی
خدمات و دهندگانارائهعنوانبهآیندهدردانشجویان

جاییآنازوشوندمیمحسوبمددجویانبرايالگویی
کاملوجامعمدلیکعنوانبهتغییرمراحلالگويکه
یک عامل خودکارآمديوشدهشناخته ،رفتارتغییردر

مطالعه اینلذا،]6، 12[تأثیر گذار بر رفتار ورزشی است 
با هدف بررسی رفتار ورزشی دانشجویان بر اساس مدل 

گرفته انجاممراحل تغییر و ارتباط آن با خودکارآمدي
.است

هاو روشمواد
کـه بـه   ،باشـد مقطعـی مـی  مطالعـه  پژوهش حاضر یک

منظــور تعیــین رفتــار ورزشــی دانشــجویان دانشــکده      
1391پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 

و ارتبـاط  رییاساس مدل مراحل تغبرها آنرییمراحل تغو
جامعه مـورد بررسـی   . آن با خودکارآمدي انجام شده است

دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشـکی  شامل تمامی 
ــال   ــنجان در س ــته 1391رفس ــامل رش ــاي و ش ــوم ه عل

، یوســتهناپیشــگاهیآزماعلــوم، یوســتهپیشــگاهیآزما
اتـاق ، یوسـته ناپهوشـبري ، یوسـته پهوشـبري ، رادیولوژي

،اطالعـات آوريجمـع ابـزار . ی بودپزشکفوریتهايو عمل
از گـرفتن  بـود کـه پـس   قسـمتی چهـار نامـه پرسشیک 

رضایت فردي، در بین تمـام دانشـجویان مـذکور توزیـع و    
نامـه پرسـش اول بخـش .توسط دانشجویان تکمیل گردید

اطالعات فردي و دموگرافیک، سابقه فعالیت ورزشی حاوي
در فرد و خانواده، حضور فرد ورزشـکار در محـل زنـدگی و    

دومبخـش . سابقه بیماري خاص و یا بیماري ارتوپدي بـود 
ــوطمر ــهب ــب ــه ؤس ــوط ب ــطحاالت مرب ــارس ــی رفت ورزش
Stage of Exercise Changeبخشـی  پـنج نامـه پرسـش (

Questionnaire; SECQ (   ــایی آن در ــریب بازآزم ــه ض ک
و بخـش ]13[بـود  94/0و همکـاران  Farmanbarمطالعه 

جسـمانی  فعالیـت وورزشـی سواالت رفتارمربوط بهسوم
Weeklyهفتگی یورزشفعالیتخودگزارشینامهپرسش(

Leisure Time Exercise Questionnaire ( ــزان و میـ
)بر اساس مقیاس (فعالیت ورزشی  Metabolic Equivalent

Tasks METS) کـه ضــریب بازآزمـایی آن در مطالعــه   بـود
Farmanbar  و بــا  ]13[تعیــین شــد  79/0و همکــاران

:استفاده از فرمول زیر سنجیده شده است
دفعات×5) + (هفتهدرگینسنورزشدفعات×9(

درسبکورزشدفعات×3) + (هفتهدرمتوسطورزش
هفتگیورزشیفعالیتنمره=)هفته

مانند هاییورزشدر این فرمول منظور از ورزش سبک
هر ایووگاینرمش سبک، ،يریگیآرام، ماهيروادهیپ

دقیقه یا 30مدت سبک به یجسمانیورزشتیفعال
منظور،بیشتر، ورزش متوسطروز یا5بیشتر براي 

ضربان قلب و عرق که منجر به باال رفتنهایی استورزش
تند، شنا يروادهیمانند پ،شودیکردن به مقدار کم م

بدمینتون،آرام، والیبال،يکردن آرام، دوچرخه سوار
آرام یا استفاده از دستگاه اسکیت سواري تفریحی وتنیس،
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دقیقه یا 30مدت آن به ریدوچرخه  ثابت و نظاایدو 
ی منظور ورزشروز یا بیشتر و ورزش شدید 5بیشتر براي 

و باال رفتن ادیکه منجر به عرق کردن به مقدار زاست
شنا کردن ،يکوهنورددن،یمانند دو،شودیضربان قلب م

اسکیت دوچرخه سواري تند،تند، فوتبال، بسکتبال،
مدت به گریدنیهر ورزش سنگایطوالنی و وسواري تند

بار در هفته یا بیشتر 3دقیقه یا بیشتر براي 20زمان 
که مربوط به نامهپرسشچهارم اطالعات بخش.باشدمی

نامهپرسشبا استفاده از ،باشدورزش میدرخودکارآمدي
حالتی 4که داراي مقیاس Riebeو Niggتوسطشدهارائه 

بود ) مئن، کامالً مط4، اصالً مطمئن نیستم تا 1از (
24و حداکثر 6حداقل امتیاز در این قسمت . سنجیده شد

در مطالعه نامهپرسشضریب بازآزمایی این . باشدمی
Farmanbar 868/0و میزان آلفا کرونباخ 90/0و همکاران

SPSSافزارنرمازاستفادهها بادر نهایت داده.]13[بود 

اپارامتري من هاي آماري نآزموناستفاده ازباو18نسخه
، و ضریب همبستگی H، کروسکال والیس Uویتنی 

،داريسطح معنی. گرفتقراربررسیمورد)rs(اسپیرمن 
.در نظر گرفته شد05/0ها در آزمون

نتایج
تعداد کل دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

نفر گزارش شد که از میان 320، 1391رفسنجان در سال 
پاسخ نامهپرسشه صورت کامل به سؤاالت بنفر284ها آن

میانگین . را نشان داد%75/88دادند که میزان پاسخگویی 
سال بود23/20±30/2و انحراف معیار سنی دانشجویان 

36هارین آنشتبیو17کنندگانشرکتسنکه کمترین
دانشجویان قدمیانگین و انحراف معیار. بودسال
یانگین و انحراف معیار ممتر ویسانت25/10±56/166

%5/71از نظر جنسیت،. کیلوگرم بود36/58±22/11وزن
بیشتر افراد حاضر در مطالعه . دختر بودنداز دانشجویان

از نظر رشته تحصیلی بیشترین.بودند)%3/86(مجرد 
آزمایشگاهی پیوستهعلومدانشجویان در رشتهدرصد

ومدر رشته عل)%4/2(درصد، و کمترین)1/26%(
همچنین از نظر محل سکونت .ناپیوسته بودندآزمایشگاهی

).1جدول (بودند خوابگاهساکن) %1/80(اکثر دانشجویان 
ورزشیارتباط بین نمره رفتار،نتایج نشان داد

، وضعیت تأهل )p>001/0(دانشجویان با جنس 
)024/0=p(فرد خوددرورزش، سابقه)001/0<p(سابقه ،

محلدرورزش، سابقه)p>001/0(واده خانافراددرورزش
) p=047/0(ارتوپدي بیماريو سابقه) p>001/0(زندگی 

نشان داد Uبه طوري که آزمون من ویتنی . دار بودمعنی
، در مجردها اننمره رفتار ورزشی در پسران نسبت به دختر

هایی که سابقه ورزش در خود، ها، در آننسبت به متأهل
هایی که داشتند و در آنزندگی افراد خانواده و محل

ارتباط بین . سابقه بیماري ارتوپدي داشتند، بیشتر بود
کننده خودکارآمدي با جنسیت افراد شرکتنمره

)001/0<p( رشته تحصیلی ،)001/0<p(درورزش، سابقه
خانوادهافراددرورزش، سابقه)p>001/0(فرد خود

)002/0=p (زندگی محلدرورزشو سابقه)014/0=p (
نشان داد Uنتایج آزمون من ویتنی . دار به دست آمدمعنی

در ها و نمره خودکارآمدي در پسرها نسبت به دختر
هایی که سابقه ورزش در خود، افراد خانواده و محل آن

همچنین نتایج آزمون . بیشتر بود،داشتندزندگی 
نمره خودکارآمدي در ،نشان دادHکروسکال والیس 

هاي پزشکی، علوم آزمایشگاهی و رشته فوریتدانشجویان 
همچنین نمره .ها بوداتاق عمل بیشتر از دیگر رشته

، )p>001/0(مراحل تغییر رفتارهاي ورزشی در پسرها 
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هاي پزشکی و اتاق عمل دانشجویان رشته فوریت
)018/0=p( دانشجویانی که سابقه ورزش در خود ،
)001/0<p ( و افراد خانواده داشتند)002/0=p ( بیشتر

دهد، نشان می2ي که اطالعات جدول همان طور.بود
سنگین، متوسط و ورزشدفعاترابطه بین قد، وزن، تعداد

هفته با نمره رفتار ورزشی، نمره خودکارآمدي و درسبک

رابطه بین ). p>05/0(دار بود معنیمثبت و ،مراحل تغییر
،تغییرورزشی و مراحلرفتارشاخص توده بدنی با نمره

، اما رابطه آن با نمره )p>05/0(دار بودمثبت و معنی
همچنین رابطه بین نمره . دار نبودخودکارآمدي معنی

تغییر با یکدیگر مراحلوخودکارآمدينمرهورزشی،رفتار
).2جدول ) (p>001/0(دار بود مستقیم و معنی

1391اپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال توزیع فراوانی متغیرهاي کیفی در دانشجویان پیر-1جدول 

درصدتعدادمتغیر

2035/71دخترجنس
815/28پسر

2453/86مجردوضعیت تاهل
397/13هلمتأ

زندگیمحل
2251/80خوابگاه
450/16با فامیل

75/2اياجاره
44/1سایر

رشته تحصیلی

745/26علوم آزمایشگاهی پیوسته
75/2علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

701/25رادیولوژي
294/10هوشبري پیوسته

294/10هوشبري ناپیوسته
530/19اتاق عمل

171/6هاي پزشکیفوریت

1657/58بلیسابقه ورزش در خود فرد
1163/41خیر

1483/52بلیسابقه ورزش در افراد خانواده
1357/47خیر

1525/54بلیسابقه ورزش در محل زندگی
1275/45خیر

1واحد تربیت بدنی 
1489/51گذرانده
736/25نگذرانده

645/22در حال گذراندن

2واحد تربیت بدنی 
767/26گذرانده
1923/67نگذرانده

170/6در حال گذراندن

122/4داردسابقه بیماري
2718/95دندار

میانگین و انحراف معیار نمره فعالیت فیزیکی . در هفته بود10/2±31/2و سبک 22/1±63/1متوسط ،94/0±59/1میانگین تعداد دفعات ورزش سنگین 
در %)3/25(نفر72از بین دانشجویان. بود24و 3ترین میانگین نمره خودکارآمدي به ترتیب شکمترین و بی. بود92/18±88/20هفتگی دانشجویان 
در مرحله حفظ %) 3/5(نفر 15در مرحله عمل، %) 7/13(نفر 39در مرحله آمادگی، %) 18(نفر 51در مرحله تفکر، %) 2/28(نفر 80مرحله پیش تفکر، 

.گانه تغییر قرار داشتنداز مراحل شش%) 5/2(نفر نامشخص 7در مرحله انتهایی و %) 0/7(نفر 20و نگهداري، 
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1391خودکارآمدي و مراحل تغییر رفتارهاي ورزشی با متغیرهاي کمی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال رفتار ورزشی،نمرهارتباط- 2جدول 

*نمره

متغیرها
نمره مراحل تغییرنمره خودکارآمدينمره رفتار ورزشی

pمقدار )rs(ضریب همبستگیتعدادpمقدار )rs(بستگیضریب همتعدادpمقدار )rs(ضریب همبستگیتعداد

813/0-561/0268040/0516/0260015/0-262036/0)سال(سن 

883/0-774/0278045/0455/0270009/0-272020/0ترم

244212/0001/0250238/0001/0242190/0003/0)مترسانتی(قد 
>255290/0001/0>263254/0001/0>257246/0001/0)کیلوگرم(وزن 

BMI)240168/0009/0246102/0111/0238213/0001/0)متررکیلوگرم بر مجذو

>254541/0001/0>258407/0001/0>258805/0001/0تعداد دفعات ورزش سنگین در هفته

>250495/0001/0>254360/0001/0>254810/0001/0تعداد دفعات ورزش متوسط در هفته

>242411/0001/0>247236/0001/0>247789/0001/0تعداد دفعات ورزش سبک در هفته

>272551/0001/0>279401/0001/0---نمره رفتار ورزشی

>277511/0001/0--->279401/0001/0کارآمدينمره خود

--->277511/0001/0>272551/0001/0مراحل تغییر

.دار استیمعنp>05/0آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن؛ و :*
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بحث
هاي این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از یافته

مراحل تفکر (دانشجویان در مرحله غیرفعال رفتار ورزشی 
این یافته با نتایج مطالعه. قرار داشتند) تفکریشپو 

Mohammadi 14[و همکارش[ ،Moattari

]15[،Dumith]16[ وWallace و همکاران]و ]17
Irwin]18[در مطالعه مروري.مشابهت داردIrwin که به

کشور27هاي ورزشی دانشجویان در بررسی فعالیت
21و متحده ایاالتیجریه،آلمان، نین،کانادا، چیا،استرال(

بیش از نیمی از دانشجویان،پرداخته)ییکشور اروپا
هاي ورزشی مشارکت آمریکایی و اروپایی در فعالیت

اکثر و همکارانFarmanbarدر مطالعه . ]18[نداشتند 
تحرك رفتار ورزشی در مراحل کم%) 8/81(دانشجویان 

سبک . ]13[بودند ) آمادگی- تفکرمرحله تفکر و مرحله(
الگوي زندگی دانشجویان از اهمیت باالیی برخوردار بوده و

تواند پایه و اساس سایر هداشتی این دوران میرفتارهاي ب
مطالعات نشان داده که . ]19[مراحل زندگی باشد 

دانشجویان معموالً الگوي رفتار ورزشی خود را در 
اي در مطالعه.هاي بعدي زندگی ادامه خواهند داددوره
از دانشجویانی که داراي فعالیت فیزیکی منظم بودند، 85%

از دانشجویان %81مانده و باقی فعال ،سال6بعد از 
بنابراین با . ]20[اند ماندهغیرفعال همچنان غیرفعال باقی 

توجه به اهمیت الگوي رفتارهاي ورزشی در دوره 
که اکثر دانشجویان فعالیت ورزشی ایندانشجویی و

به این توجه ویژه مسئولین دانشگاهاند،مناسبی نداشته
الزم در راستاي ارتقاي ریزي برنامهمسئله و تدوین

رفتارهاي ورزشی دانشجویان از اولویت خاصی برخوردار 
. است

خودکارآمدي با رفتار ،هاي مطالعه حاضربر اساس یافته
. داري داشتورزشی همبستگی مستقیم و معنی

دانشجویانی که از خودکارآمدي باالتري برخوردار بودند 
العات مشابه در نتایج مط. فعالیت بدنی بیشتري هم داشتند

خوانی داشته و این یافته را این زمینه با مطالعه حاضر هم
خودکارآمدي به عنوان یک . ]17، 21- 23[کند تأیید می

سازه روانی نقش مهمی در ایجاد فعالیت فیزیکی داشته و 
بینی کننده رفتار ترین پیشقوي،در برخی مطالعات

از این رو همان .]24- 25[ورزشی شناخته شده است 
طوري که نتایج مطالعه حاضر نشان داد، دانشجویانی که 

در انجام ورزش و ،نمره خودکارآمدي بیشتري داشتند
که حاکی ،فعالیت بدنی نیز در جایگاه باالتري قرار داشتند

از اهمیت باالي خودکارآمدي باال در انجام و تداوم رفتار 
. باشدورزشی می

رابطه خودکارآمدي ،مطالعههاياز دیگر یافته
با پیشرفت . دانشجویان با مراحل تغییر رفتار ورزشی است

مراحل تغییر رفتار، میزان خودکارآمدي دانشجویان 
افزایش یافته است و این یافته با نتایج برخی مطالعات 

در واقع دانشجویانی . ]14، 16، 21، 26-27[سازگار است 
ودند خودکارآمدي که در مراحل فعال تغییر رفتار ب

اعتقاد فرد به توانایی خود براي کنترل . تري داشتندبیش
تواند رفتار با تغییر رفتار مرتبط است که این اعتقاد می

این یافته نشانگر . ]28[رفتار ورزشی را هم تغییر دهد 
هاي اهمیت خودکارآمدي در گرایش، حفظ و ارتقاء فعالیت

کارآمدي به عنوان کند که خودورزشی است و تأکید می
هاي الزم شرطیک متغیر انگیزشی در کنار سایر پیش 

.]21[جهت انجام و تداوم مشارکت ورزشی ضروري است 
نمره رفتارهاي ورزشی و ،در مطالعه حاضر

خودکارآمدي در دانشجویان دختر و پسر تفاوت آماري 
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،پسران دانشجو نسبت به دختران. داري داشتمعنی
تري داشته و رفتارهاي ورزشی بیشتري خودکارآمدي بیش

،]29[و همکارانReichertدر مطالعات . داشتند
Prochaska 30[و همکارش[ ،Rodgers و همکاران]31[

میزان خودکارآمدي ]32[و همکارانMazloomyو 
برخی مطالعات پسران در. ورزشی در مردان بیشتر بود

و ]33- 35[نسبت به دختران فعالیت بدنی بیشتري داشته
تفاوتی بین دو جنس در انجام ،در برخی دیگر مطالعات

اما آنچه به ،]13[رفتارهاي ورزشی مشاهده نشده است 
که عواملی از قبیل داشتن آزادي استرسد ایننظر می

بیشتر، وجود امکانات ورزشی بیشتر، تمایل به تقویت 
هايتواند از علل بیشتر بودن فعالیتنیروي جسمانی می

نتایج مطالعه حاضر همچنین . فیزیکی در پسران باشد
دانشجویان مجرد نسبت نشان داد که رفتارهاي ورزشی در

داري بیشتر بوده که با مطالعات به متأهل به طور معنی
Moattari 15[و همکاران[ وLee]36[مطابقت دارد .

ناشی از دتوانمیفعالیت ورزشی بیشتر دانشجویان مجرد
قات فراغت بیشتر، اغتشاشات ذهنی کمتر و توجه داشتن او

از این رو با توجه به . باشدبیشتر به ظاهر و تناسب اندامی
ضروري ،نقش خودکارآمدي در ارتقاي رفتارهاي ورزشی

است راهبردهاي الزم در زمینه تقویت و افزایش 
از آنجایی که . خودکارآمدي دانشجویان به کار گرفته شود

دهنده ارائه ،خود،پزشکی در آیندهدانشجویان علوم 
خدمات بهداشتی و درمانی بوده و به عنوان الگو در جامعه 
نقش خواهند داشت، ضروري است که با شناخت و رفع 

هاي ورزشی، ارائه تسهیالت ورزشی موانع موجود فعالیت
ها توسعه و ترویج یابد و دانشجویان جهت انجام در دانشگاه

و ترغیب شده، خودکارآمدي ها تشویقاین فعالیت

مراحل دانشجویان افزایش یابد و زمینه الزم جهت تغییر
یکی از . تغییر رفتارهاي ورزشی دانشجویان فراهم شود

عدم علیتی بودن روابط هاي مطالعه حاضرمحدودیت
همچنین . شده به دلیل مقطعی بودن مطالعه استمشاهده 

ده که امکان آوري شاطالعات به شیوه خودگزارشی جمع
.در آن وجود داردخطاي سیستماتیک

گیرينتیجه
باالیی از دانشجویان درصدبا توجه به نتایج مطالعه

تحت مطالعه در مرحله غیرفعال از مراحل تغییر رفتار 
ورزشی قرار داشتند و همچنین از آن جایی که 
خودکارآمدي یک عامل فردي مهم مرتبط با رفتارهاي 

ییر رفتار بود و دانشجویانی که نمره ورزشی و مراحل تغ
خودکارآمدي بیشتري داشتند، فعالیت بدنی باالتري نیز 

از اینرو اهمیت خودکارآمدي در گرایش به سمت ،داشتند
هاي هاي ورزشی و همچنین حفظ و ارتقاء فعالیتفعالیت

ورزشی قابل توجه است و یادآور این نکته است که 
یر انگیزشی در کنار سایر خودکارآمدي به عنوان یک متغ

هاي هاي الزم جهت انجام و تداوم فعالیتشرطپیش 
از طرف دیگر رابطه خودکارآمدي . ورزشی ضروري است

دانشجویان با مراحل تغییر رفتار ورزشی حاکی از افزایش 
خودکارآمدي دانشجویان با پیشرفت مراحل تغییر رفتار 

و سویه و مستقیم که این نتایج حاکی از ارتباط د،باشدمی
.باشدخودکارآمدي و فعالیت ورزشی می

تشکر و قدردانی
وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم بدین

کننده و کلیه کسانی پزشکی رفسنجان، دانشجویان شرکت
کمال تشکر و قدردانی ،که در این طرح همکاري نمودند

.آیدعمل میبه
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Survey on Physical Exercise Among Paramedical Students of Rafsanjan
University of Medical Sciences Based on Stages of Changes Model and Its

Association with Self-Efficacy in 2011-2012
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Background and Objective: Despite advantages of exercise, most students in various countries do not exercise

adequately. Transtheoretical model has been identified as a comprehensive model for behavior change and self-
efficacy is regarded as a fundamental structure of this model. Hence, in this study, physical exercise among

paramedical students of Rafsanjan University of Medical Sciences based on stages of changes model and the

association with self-efficacy have been evaluated.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 284 paramedical students of Rafsanjan University of

Medical Sciences participated. In order to gather information a questionnaire consisting of demographic data,

exercise behavior and physical activity, exercise behavior level and self-efficacy was used. To examine the

association between variables, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H Test and Spearman's correlation

coefficient (rs) were performed.

Results: On the whole, 81 males (28.5%) and 203 females (71.5%) with the mean age of 20.23±2.30 years

participated. From 284 cases, 72 ones (25.3%) were in precontemplation stage, 80 (28.2%) in contemplation, 51

(18%) in preparation stage, 39 (13.7%) in action stage, 15 (5.3%) in maintenance stage, 20 (7.0%) in advanced

stage and 7 ones (2.5%)were unknown. There were found significant association between self-efficacy and

variables of stages of change (p<0.001) and exercise behavior (p<0.001).

Conclusion: According to this study, self-efficacy plays an important role in exercise behavior. The association

among student self-efficacy and the stages of exercise behavior change indicates an increase in student’s self-

efficacy with progress of stage of behavior changes. These results suggest a mutual association between self-

efficacy and physical activity.

Key words: Students, Stages of changes, Exercise behavior, Self-efficacy, Rafsanjan University of Medical

Sciences
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