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چكيده :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرالگوی برنامه ریزی شده رفتارتمرینی جهتت پایننتدی بته فعالیتت ورزش
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ورزش همگانی به سه متغیر نگرش ،کنترل رفتار و ورزش همگانی مربوط میشود .شاخصهای نیکویی بترازش متدل
پژوهش نشان داد که ،مدل ارائه شده برازش خوبی دارد به این معنی که تئتوری الگتوی رفتتار برنامته ریتزی شتده
قابلیت تننین مشارکت دانشجویان در ورزش همگانی را دارد . .بنابراین پیشنهاد میشود که دستگاههای متولی امتر
ورزش دردانشگاه جهت افزایش سالمت دانشجویان نسنت به لحتا کتردن تمهیتداتی در راستتای تقویتت نگترش،
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار مشارکت در فعالیتهای ورزشی همگتانی
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همگانی در دانشجویان نهادینه و مستدام گردد.
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خصوص دانشجویان چه در ارتناط با موضوعات مختلتد و

مقدمه
جابه جایی ،حرکت و تحرک از ویژگتی هتای بیشتتر

چه در ارتناط با ورزش میشود(.دیشمن همکتاران )5088

موجودات زنده از جمله انسان است .انسان در هر مرحله از

نهادینه کردن ورزش همگانی باعث ایجاد ثنتات و فراگیتر

زندگی ،بر حسب نوع و میزان فعالیتت جستمانی نیازهتای

شتتدن رفتارهتتای مطلتتوب متتیشتتود( .آصتتفی و همکتتاران

متفاوتی دارد که باید به آنها پاسخ داده شود .انسان هتا بته

 )8484یکی از تئوریهای مهم در ارتناط با نگرش و قصد

عنوان موجوداتی جامعه گرا به طور عمده در مجتمتع هتای

انجام کار تئوری رفتار برنامه ریزی شتده فیشتنن و آیتزن

زیستی اعم از روستا یا شهر گرد یکدیگر جمع می شتوند و

هست که درسال  8891مطرح شد .تئتوری رفتتار برنامته

زندگی می کنند .با ارتقای سطح شهرنشینی ،نوع و میتزان

ریزی شده به غیر از عوامل فردی ،به عوامل اجتماعی کته

فعالیت های فیزیکی تغییر یافته و نیاز به فعالیتت فیزیکتی

در ایجاد رفتار ،نقتش مهمتی دارنتد توجته ختاص نشتان

بتترای فتتراهم آوردن امکانتتات زنتتدگی کمتتتر شتتده استتت.

میدهد .این مدل وقوع رفتار ویژه را پیش بینی متیکنتد

بنابراین شهروندان برای پاسخ گویی به نیاز تحرک باید بته

مشروط بر این که فرد قصد انجام آن را داشته باشتد .ایتن

طور برنامه ریزی شده ای به ورزش بپردازند تا از مزایای آن

تئوری در حوزه های مختلد متورد کتاربرد قترار گرفتته از

بهره مند شوند .با توجه به افزایش شهرنشینی ،شتهرها بته

جمله در حوزههای آموزشتی و انجتام رفتارهتا( .فی تتن و

عنوان محیط زیست انسان ،باید فضایی را فراهم آورنتد تتا

همکاران  5089یان و سین  )5089طنق این مدل ،قصد

شهروندان به ورزش تمایل پیدا کنند (دیویس و همکتاران

انجام یک رفتار توسط سه عامل شامل نگرش نستنت بته

 .)5089مردم کشورها و منتاطق مختلتد دنیتا بته د یتل

رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده ،پیش

مختلد بته انجتام فعالیتتهتای ورزشتی متیپردازنتد امتا

بینی میشود.

تحقیقات مختلد نشان میدهد بعضی عوامل در مشتارکت

نگرش نسنت به رفتار ،ارزشیابی مثنت یا منفی در متورد

مردم به ورزش همگتانی موثرنتد از جملته افتزایش ستطح

انجام یک رفتار میباشد .اگر شخص باور داشته باشتد کته

سالمت ،جلوگیری از عوامل بیماریزا ،افزایش سطح روابط

شرکت کتردن در فعالیتت بتدنی منجتر بته کستب نتتایج

اجتماعی و حتی اقتصادی از عوامل موثر در جتذب متردم

ارزشمند می گردد آن وقت انتظار متی رود نگترش مثنتتی

در انجتام فعالیتتهتتای ورزشتی استتت (احمتدی و کتتارگر

نسنت به فعالیت بدنی داشته باشد(.آیزن  )8884که از دو

 .)8485پس عوامل متوثر و چگتونگی جتذب متردم بترای

زیرسازه باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج رفتار کته باعتث

انجام فعالیت های ورزشی می تواند کمک شایانی به کاهش

حصول نگرش نسنت به رفتار میشود .پس نوع نگرش بته

بیماریها ،ایجاد نشاط و شتادابی و ارتقتاس ستطح ستالمت

ورزش در قصد افراد و تمایل به انجام ورزش نقش دارد در

جامعه نماید .ورزش همگانی یک عنصر چند کتارکردی در

واقع همنستگی مثنت« نگرش به فعالیت بدنی »میتواند

زندگی اجتماعی و انسانی است .با توجه به نقش و فعالیت

باعث ایجاد انگیزه و« تمایل به انجتام فعالیتت بتدنی »در

بدنی بویژه برای ارتقای ستالمت ،متدلهتا و تئتوریهتای

میان دانشجویان شود (آصفی .)8485

مختلفی برای پذیرش و پاینندی افراد به فعالیت بدنی متد

هنجارهای ذهنی ،تابعی از نظر دیگران مهتم درزنتدگی

نظتتر قتترار دارنتتد (آصتتفی  .)8485یکتتی از نیروهتتا و

شخص درارتناط با رفتارمورد نظراستت بته عنتارت دیگتر

سرمایه های مهم و آینده دار ما قشتر دانشتجویان هستتند

هنجارهای ذهنی به فشار اجتماعی درک شده توسط فرد

ورزش یکی از مهمترین عواملی است که باعث سالمت این

برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد .افراد غالنتا

قشر مهم و توانمند جامعه میشود بتا ایتنحتال مستایل و

برمننای ادراکشان ازآن ه که دیگران فکرمتی کننتد عمتل

موضوعات مختلد باعث تغییر نگرش و حتی رفتار افراد به

میکنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتاربته صتورت بتالقوه
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قره و همكاران

متاثر از افرادی است که ارتناطتات نزدیکتی بتاآن هادارنتد

خصتتتوص دانشتتتجویان نستتتنت بتتته ورزش همگتتتانی

(داونز و هاوسننالز  )5009بطوریکه سوپیتتر و ستاماهیتو

شود(.دیویس و همکاران  5089فرنچ و همکتاران )5009

بیان می کنند که فعالیت ورزشی آثتار مثنتت بیشتتری در

به طوری که صتلحی و همکتاران در تحقیتق ختود تحتت

رفع مشکالت و گرفتاریهای خانوادگی و تتامین و توستعه

عنوان «طراحی و اجرای برنامه آموزشی ارتقتای فعالیتت

ستتالمتی و روانتتی افتتراد دارد آنهتتا ضتتمن تاکیتتد بتتر

بدنی در بین دانش آموزان :کاربرد تئتوری رفتتار برنامته

فعالیتتتهتتای ورزشتتی گروهتتی معتقدنتتد کتته تمرینتتات

ریزی شده» را انجام دادند و نتایج حاصل از این پتژوهش

خانوادگی و دسته جمعی کمک می کنند تا متردم بتا هتم

نشان دهنده وجود تفاوت آماری معنی دار در ستازههتای

باشند و ارتناط مثنتت متقابتل داشتته باشتند و نگترش و

تئوری رفتار برنامه ریتزی شتده و افتزایش پترداختن بته

هنجار ذهنی مثنتتی شتکل بگیرد(ستوپی تتر و ستاماهیتو

فعالیت بدنی در بین دانش آموزان گتروه مداخلته بعتد از

.)5005

اتمام برنامه آموزشی بود که حاکی از تأثیر مثنتت برنامته

کنترل رفتاری درک شده :ایتن عامتل بترای آن دستته از

آموزشتی اجترا شتده استت (صتلحی و همکتاران .)8488

اجزای فعالیت بدنی که تحت کنتترل ارادی فترد نیستتند

پارسامهر نیز نظریه رفتار برنامهریزی شده به منظور درک

مطرح می باشدآجزن میگوید اگر فرد درک کنتد کنتترل

بهتر قصد مشارکت کنندگان در فعالیتهای ورزشی به کار

بیشتری بترروی رفتتار دارد تتالش بیشتتری بترای انجتام

گرفت .نتایج آزمون همنستتگی پیرستون نشتان داد سته

رفتارخواهدکرد (فرنچ و همکاران  .)5009در واقع کنتترل

متغیتر نگترش ،کنتترل رفتتار ادراک شتده ،و هنجارهتای

رفتار درک شتده بتا تمایتل بته انجتام ورزش همنستتگی

ذهنی با قصد مشارکت در فعالیتهای ورزشی رابطه مثنت

مستقیم و مثنت دارد و هر چه فرد بیشتر رفتار درک شده

قوی دارند .تحلیل رگرسیون گتام بته گتام نشتان داد کته

را کنترل نماید تالش بیشتری برای انجام فعالیت ورزشتی

متغیرهای نگرش ،کنترل رفتار ادراک شده ،و هنجارهتای

صورت میدهد (گوین  .)5001نظر بته اینکته نگترش بتر

ذهنی توانستهاند بخشی از واریانس متغیر تحت مطالعه را

رفتار اثر میگذارد و با رفتار رابطهی علت و معلولی دارد،

تنیین کنند (پارسامهر  .)8484دان و همکاران در پژوهش

مطالعهی نگرش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی خواستگاه

خود تحت عنوان تعیین تمایتل بته انجتام ورزش و انجتام

رفتار آگاهانه در جهت نیل به اهداف بهزیستی و تندرستی

ورزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریتزی شتده در میتان

است و اهمیت زیادی دارد .بدون تردید ،پتی ریتزی یتک

کودکان  8تا  88سال نشان داد که هنجار ذهنی در متورد

جامعه سالم و با نشاط درگرو ستالمت روحتی و جستمی

ورزش و کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش با تمایتل

اعضاس جامعته و مرهتون تتالش نیروهتای انستانی ستالم،

به انجام ورزش همنستتگی مستتقیم و مثنتت دارد(دان و

کارآمد و فکتور متیباشتد (پتاکپور و همکتاران  .)5088از

همکاران  .)5004سان ز و همکارن اظهار داشتتند کته بتر

طرف دیگر ،ورزش های همگانی فعتالیتی استت در جهتت

اساس تئوری رفتار برنامه ریزی تمرین شده نگرش ،هنجاز

ارتقتتاس ستتطح ستتالمت ،روحیتته شتتادابی ،بهداشتتت روانتتی

ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده در قصد و تمایل به انجام

می باشد اما نتایج تحقیقات مختلد حاکی از این است کته

ورزش تاثیر دارد هر چند که این دیدگاه نسنت بته ورزش

افراد با دیدگاهها و نگرشهتای مختلفتی بته انجتام ورزش

با توجه به نوع ورزرش انفرادی و تیمی فتر متیکنتد .در

همگانی میپردازند در عین حال نظریه رفتار برنامه ریزی

همین راستا ،سالمت دانشجویان بته عنتوان چهتار چتوب

شده یکی از مدلهای تغییر رفتتار استت کته بته ختوبی

اصلی پیکره جامع جوان جهتت ایفتای نقشتهای فتردی،

شناخته شده در واقع شاید بتوان گفت مدل رفتتار برنامته

علمی و اجتماعی حائز اهمیتت بتوده و انجتام فعالیتهتای

ریزی شده بتوانتد باعتث تغییتر رفتتار و نگترش افتراد بته

فیزیکی در کنار علم اندوزی متیتوانتد در یتادگیری آنتان
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تاثیر قابل توجهی داشته باشد(ستان ز و همکتارن .)5089

پیتتام نتتور شهرستتتانهتتای گنابتتاد ،ستتنزوار ،گ ستتاران،

این در حالی است که در کشور ایتران برنامته ریتزیهتای

بویراحمد ،مرودشت ،فیروزآباد ،بابلستر ،قتائم شتهر ،نجتد

منسجمی که بتواند شکل منظمی به این فعالیتهتا بدهتد

آباد ،شاهین شهر ،اردکان و ابرکوه به عنوان نمونه انتختاب

هنوز به وجود نیامده است (حستینی و همکتاران .)8499

شدند .ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه اطالعات

به همین منظور محقق بر آن است تا با با بهتره گیتری از

جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ستاخته ستنجش 4

تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان چارچوب تئوریک

بعد رفتاری موثر بر ورزش همگانی شامل :نگترش ،هنجتار

مطالعه به طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی به منظتور

ذهنی و کنترل رفتار ادراک شتده متیباشتد و پرسشتنامه

ارتقاس ورزش های همگانی پرداخته شود تتا از ایتن طریتق

دارای  40سوال در مقیاس ستنجش  1گزینته ای لیکترت

بتواند محیط دانشگاهها ،به ویژه دانشجویان را با مهارتها و

میباشد که جدول امتیاز بندی آن به ترتیب عنارتستت از:

دانش سنک زندگی سالم آشنا کرده و با شناستایی دقیتق

کامالً مخالفم ( 8امتیاز) ،کامالً متوافقم ( 1امتیتاز) روایتی

عوامل پیش بینی کنندة رفتار تمرینی ،بته محققتان ایتن

نهایی این پرسشنامه از طربق متخصصان حوزه متدیریت و

امکان را میدهد که تتداخالت ستاختاری متثثرتری را بته

روانشناسی ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایتایی آن بتا

منظور بهنود و افزایش مشتارکت تمرینتی اقشتار مختلتد

استفاده از آزمون کولموگروف استمیرنوف  0/99محاستنه

جامعه به ویژه دانشجویان طراحی و اطالعتات ارزشتمندی

گردید .اطالعات و داده های تحقیق با استفاده از روشهای

فراهم کند .بدیهی است نتایج و اطالعتات بدستت آمتده از

آمارتوصیفی میانگین ،فراوانی ،درصد فراوانتی بتا استتفاده

این تحقیق به عنوان ابزاری در دست مدیران میتوانتد در

ازجدول مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و در ادامته بترای

امر برنامه ریزی و کنترل و هدایت و تصمیم گیری زمینته

آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنناطی شامل آزمتون

زم را برای توسعه ورزشهای همگانی در بین دانشجویان

کلموگروف اسمیرنوف ،رگرسیون گام به گام استفاده شتد.

به وجود آورد .لذا در تحقیق حاضر با توجه به آن ه گفتته

کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  spss 89و نرم

شد محقق در تالش برای بررسی نقش الگوی برنامه ریزی

افزار  AMOSانجام شد.

شده رفتار تمرینی در پاینندی دانشتجویان دانشتگاه هتای

یافته ها

پیام نور به انجام ورزش همگانی خواهد بود.

مواد و روش ها

بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نشتان داد کته در
ارتناط با متغیر «سن» بیشترین درصد فراوانی مربوط بته

پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف مورد نظتر از

رده ستتنی « 49تتتا  48ستتال» ( )49/9و کمتتترین درصتتد

نوع توصیفی – تحلیلی است جامعت آمتاری ایتن تحقیتق

فراوانی مربوط به رده سنی « 59تا  58ستال» ( )8/8بتود.

شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور در نتیم ستال دوم

از نظر «رشته تحصیلی» بیشترین درصد فراوانی مربوط به

سال  8489می باشند که با توجه به اطالعتات جمتع آوری

رشته «علوم تجربی» ( )40/58و کمترین درصتد فراوانتی

شده تعداد کل آن ها حدود یک ملیون و صد و بیست هزار

مربوط به رشتته«علتوم ریاضتی» ( ،)84/84در ارتنتاط بتا

نفر می باشد با توجه به جامعه آمتاری و بتر طنتق جتدول

متغیر «جنسیت» بیشترین درصد فراوانی مربوط به جنس

مورگان  499نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند کته

«مذکر» ( ،)98/49از نظتر «مقطتح تحصتیلی» بیشتترین

به روش نمونه گیری خوشهای چنتد مرحلتهای انتختاب و

درصد فراوانی مربوط به مقطتع «کارشناستی» ( )48/51و

مورد بررسی قترار گرفتنتد .ابتتدا دانشتگاههتای پیتام نتور

کمترین درصد فراوانی مربوط به مقطع «دکتری» ()9/81

استان هتای خراستان رضتوی ،یاستوی ،شتیراز ،مازنتدران،

بتود .هم نتتین در متورد «وضتتعیت تحصتیلی» بیشتتترین

اصفهان ،یزد بطور تصادفی انتخاب و ستپس دانشتگاههای

درصد فراوانی مربوط به «ترم چهتارم» ( )49/8و کمتترین
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درصد فراوانی مربوط به مقطح «تترم اول» ( )88/15بتود،

با توجه به نتایج روش رگرسیون گام به گام طی سته گتام

در ارتناط با «ورزش کردن بطور منظم» بیشتترین درصتد

به مدل مطلوب رسید .به طتوری کته در گتام اول متغیتر

فراوانی ( )99/94مربوط به این بود که افتراد بطتور متنظم

نگرش ( ،)x1در گتام دوم متغیتر کنتترل رفتتار ( ،)x2در

ورزش می کنند .از نظر «تعداد جلستات ورزش در هفتته»

گتام ستوم متغیتر هنجتار ذهنتی ( )x4وارد متدل شتتدند.

بیشترین درصد فراوانی مربوط بته « 5جلسته» ( )45/14و

بنابراین مدل نهایی به صورت زیر است:

کمترین درصد فراوانی مربوط به « 4جلسه» ( )89/04و از
نظر «مدت زمان انجام ورزش در هفته» بیشتترین درصتد

چنان که نتایج نشان داد ،ضرایب همه متغیرها بجز ضریب

فراوانی مربتوط بته « 8تتا  5ستاعت» ( )45/9و کمتترین

عرض از مندا مثنت میباشند .لذا متغیرهای مستقل متدل

درصد فراوانی مربوط « 5ساعت و بیشتر» ( )84/05بود.

بر متغیر وابسته تأثیر مثنت دارند .با توجه بته جتدول -9

به منظور پیش بینی ورزش همگتانی و تعیتین متوثرترین

 44مقدار ضریب همنستگی چندگانه بین متغیرهای مدل

متغیر مستقل ،با استفاده از روش رگرسیون گتام بته گتام،

نهایی  0/49می باشد کته نشتان متی دهتد بتین مجموعته

مدل رگرسیونی مناسب به دادهها برازش داده شده استت.

متغیرهای مستقل و و ابسته همنستتگی در ستطح بتا یی

در این مدل ،متغیر وابستته شتامل ورزش همگتانی ( )yو

وجود دارد .ضریب اصالح شده کته برابتر  0/94متیباشتد،

متغیرهای مستقل شامل نگترش ،کنتترل رفتتار و هنجتار

نشان میدهد که در این معادله 94 ،درصد از کل تغییرات

ذهنی میباشند.

ورزش همگانی به سه متغیر نگرش ،کنترل رفتتار و ورزش
همگانی مربوط میشود.

شکل .1مدل معادله ساختاری پژوهش
جدول .1شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش
شاخص
/df

دامنه مورد قبول
/df<3

مدل
11/84

NFI

NFI>0/90

5/15

GFI

GFI>0/90

5/88

AGFI

AGFI>0/90

5/84

CFI

CFI>0/90

5/15

RMSEA

RMSEA<0/10

5/11
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با توجه به نتتایج منتدری در جتدول فتو  ،هی کتدام از

صورت شکل  5متیباشتد .نتتایج شتاخصهتای نیکتویی

شاخص ها در دامنه مورد قنول قرار نگرفتنتد .نترم افتزار

برازش مدل اصالح شده نگرش در جتدول  9ارائته شتده

 AMOSبه منظور بهنود شتاخصهتای نیکتویی بترازش

است .با توجه به نتتایج منتدری در جتدول  ،9متیتتوان

مدل ،یکسری اصالحاتی را مننی بتر اعمتال همنستتگی

نتیجه گرفت کته اصتالحات باعتث بهنتود شتاخصهتای

بین خطاهای برختی از متغیرهتا ،پیشتنهاد متیکنتد .بتا

نیکویی برازش مدل پتژوهش شتده استت کته ایتن امتر،

اعمال این پیشتنهادات متدل اصتالح شتده پتژوهش بته

بتترازش ختتوب متتدل بتتا دادههتتا را نشتتان متتیدهتتد.

شكل  .2مدل معادله ساختاری اصالح شده پژوهش
جدول .2شاخصهای نیکویی برازش مدل اصالح شده پژوهش
شاخص

دامنه مورد قنول

/df

مدل
5/89

/df<3

NFI

NFI>0/90

0/89

GFI

GFI>0/90

0/98

AGFI

AGFI>0/90

0/91

CFI

CFI>0/90

0/81

RMSEA

RMSEA<0/10

0/09

بحث و نتيجه گيری

شده رفتار تمرینی بطور همزمان بر میتزان پایننتدی بته

در این پژوهش ،تأثیر نگرش ،کنترل رفتار و هنجتار

انجام فعالیت هتای ورزش همگتانی بتا استتفاده از روش

ذهنی دانشجویان به عنوان اجزای الگتوی برنامته ریتزی

رگرستتیون چندگانتته گتتام بتته گتتام ستتنجیده شتتد .روش
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رگرسیون گام به گام طی سه گام به مدل مطلوب رسید،

تجربیات جانشین از راه یادگیری مشتاهدهای از دیگتران

به طوری که در گام اول متغیر نگرش ،در گام دوم متغیر

است .بتدین علتت پتس از تجربته مستتقیم یتک رفتتار،

کنترل رفتار و در گام سوم متغیر هنجار ذهنی وارد مدل

اعتقادات مثنت درباره پیامتدهای رفتتار تقویتت شتده و

شدند .با توجه به مقدار ضریب همنستتگی چندگانته در

سپس به عنتوان انگیتزه بتر ادامته آن تتأثیر متیگتذارد.

گام سوم ( )r=0/49مشتخص شتد کته بتین متغیرهتای

هم نین نگرش به احساسات ناشی از انجام رفتار اشتاره

مستقل نگرش ،کنترل رفتار و هنجار ذهنی دانشجویان و

دارد ،تجربه این احساسات خوشایند میتواند بتر ارتقتا و

انجام فعالیتهتای ورزشهتای همگتانی رابطته مثنتت و

تداوم آن مثثر باشد( ماک و شادوک .)5009

معنی داری وجود داشت .مقتدار ضتریب تعیتین اصتالح

درایران ،یکی از موانع مهم افتزایش فعالیتت بتدنی عتدم

شده در گام سوم برابر  0/94بدست آمد ،بدین معنی کته

وجود آگاهی در مورد مزایای فعالیت بتدنی و هم نتین،

تنها  94درصد از تغییرات ورزش همگانی بوسیله نگرش،

عدم وجود اطالعات کتافی در متورد ستطوح و محتدوده

کنترل رفتار و هنجار ذهنی دانشجویان تنیین متیشتود.

فعالیتتت جستتمانی و ورزش متتیباشد(ستتازمان جهتتانی

نتایج ضریب رگرسیونی در گام سوم نشان داد که مقتدار

بهداشت  .)5004آن ه مسلم است ادراک و نگرش افتراد

عرض از مندا ( ،)-0/99ضتریب نگترش ( ،)0/10ضتریب

به موانع و مزایتای مشتارکت در فعالیتت بتدنی ،عتاملی

کنترل رفتار ( )0/49و ضریب هنجتار ذهنتی ( )0/84در

اثرگذار بر تصمیم گیریهای آنان در مشارکت در فعالیت

ستطح ( 0/09حتتتی در ستتطح  )0/08معنتتادار بتتود .لتتذا

منظم و سالمت محور است .لذا ،ارزیابی ادراک و نگترش

متغیرهای مستقل مدل بتر متغیتر وابستته تتأثیر مثنتت

افتراد بته فعالیتتهتای حرکتتی ،جایگتاه ویتژهای را در

داشتند .نتتایج پتژوهش حاضتر بتا نتتایج پتژوهشهتای

پتتژوهشهتتای کتتاربردی بتته ختتود اختصتتاص داده

حسینی و همکاران ،پارسامهر ،دانز ،دیتدارلو و همکتاران

است(دفالندر و کرانت  .)5009آلپتورت نگترش را نتوعی

همستو و هتم جهتت بتود (حستینی و همکتتاران ،8484

آمادگی ذهنی و عصنی سازمان یافته بتا تجربته تعریتد

پارسامهر  ،8484دانز  ،5009دیدارلو و همکاران .)5088

میکند که بر واکنش به تمامی موضوعات و موقعیتهای

نظریه رفتار برنامه ریزی شده ،کته توستط اجتزن مطترح

وابستته بته نگترش تتأثیری پویتا ومستتقیم بتر جتای

شده است ،منتنی بتر نظریته عمتل منطقتی استت .ایتن

می گذارد(عطارزاده حسینی  .)8494نگرش ها از باورهای

نظریه وقتوع یتک رفتتار ویتژه را پتیش بینتی متیکنتد

ما نسنت به افراد و اشیاس متولد شدند .آنها رفتارهای ما

مشروط بر اینکه فرد قصد انجام آن را داشته باشد .طنق

را به روشهای بی شمار شکل دادند و مشارکت متا را در

این نظریه ،قصد انجام یک رفتار توسط سه عامل (نگرش

فعالیت هتا و اهتدافی را کته بنتا نهتادیم و آنهتایی را کته

نسنت به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتتاری درک

تصمیم به ترک آنها گرفتیم را تعیین میکننتد .عقایتد و

شده) پیش بینی میشود (آجزن )8888

نگرشها از طریق حرکات و زبان افراد بیان میشود .علت

منظور از نگرش نسنت به رفتار یعنی اینکه رفتتار متورد

مطالعهی گستردهی مفهوم نگرش در ستالهتای اخیتر،

نظر تا چه حد نزد فرد مطلوب ،خوشایند ،مفید یتا لتذت

توانایی شناخته شده آن درتأثیرگذاری برعملکترد افتراد

بختتش استتت کتته بتته قضتتاوت فتترد در متتورد اثتترات و

استت (زاکاریتان و همکتاران  .)8889ارتقتای دیتدگاه و

پیامدهای رفتتار بستتگی دارد (آجتزن  .)8888در واقتع

نگتترش مثنتتت بتته تربیتتت بتتدنی عنصتتر مهمتتی در پتتی

نگتترش ،منتن تی بتتر پیامتتدهای تجربتته فتتردی رفتتتار ی تا

فعالیتهای جسمانی مادام العمر است(سیلورمن و ستاب
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رامانیتتتام  .)8888بنتتتابراین بتتترای مشتتتارکت بیشتتتتر

تاثیر عوامل متفاوتی از جمله قصد و نرمهای انتزاعی نیز

دانشجویان در ورزش همگانی آگاهی از نگترش و تغییتر

قرار میگیرد که این امر باز هم لزوم به کارگیری مدلها

نگرش آنها نسنت ورزش و فعالیتتهتای بتدنی ضترورتی

و تئوریها را در مستائل تغییتر رفتتاری تائیتد متیکنتد

انکار ناپذیر است .آلنرستین و همکتاران معتقتد هستتند

برخورداری از حمایت خانواده و دوستان یکتی از عوامتل

نگتترش ارتنتتاط قتتویتری بتتا قصتتد مشتتارکت در فعالیتتت

تسهیل کننتده در رفتتار ورزشتی استت(داونز و هاوستن

ورزشی دارد (آلنرستین و همکتاران  .)5008در مطالعته

بالس  .)5009با توجه به نظریه رفتار برنامه ریزی شتده

ریان و همکاران در بررسی عوامل پیشگویی کننده قصتد

هنجارهای ذهنی همتان محتیط (همستا ن ،ختانوادهد

ورزش در دانشجویان ،نگرش بیشترین همنستتگی را بتا

مدرسه ،وغیره) است که بر رفتار فترد تتاثیر متیگتذارد.

قصد و کنترل رفتاری درک شده کمترین همنستتگی را

هنجارهتتای ذهنتتی بتته فشتتارهای اجتمتتاعی درک شتتده

داشته استت (ریتان و همکتاران  .)5004در مطالعته دی

توسط یک فرد برای انجام یتا عتدم انجتام رفتتار اطتال

برویجن و همکاران کته بته منظتور تعیتین کننتدههتای

میگردد(مارتین و همکتاران  .)5001پتژوهشهتا نشتان

استفاده از دوچرخه با استفاده از این تئوری انجام شتد ،

داده اند افراد تحت تأثیر هنجارهای اجتمتاعی و دیگتران

نگرش بیشترین و بعد از ان بته ترتیتب کنتترل رفتتاری

مهتتم (والتتدین ،همستتر و غیتتره ) ..بتترای مشتتارکت در

درک شده و هنجارهای انتزاعتی همنستتگی را بتا قصتد

رویدادهای ورزشی قرار دارنتد ،نتتایج تحقیقتات ارتنتاط

استتتفاده از دوچرختته داشتتتند(دی بتترویجن و همکتتاران

مثنت بتین هنجارهتای ذهنتی را بتا قصتد مشتارکت در

 .)5009متاسفانه به نظر متی رستد امتروزه در کشتور و

فعالیت ورزشی تأیید کرده است .برمننای دیدگاه نظری،

بخصوص دانشگاه با صرف هزینههای ستر ستام آور و بتا

کنترل رفتار ادراک شده که هم قصد افراد در انجام رفتار

توجتته بتته برنامتته ریتتزی ،امکانتتات و فضتتاهای ورزشتتی

خاص و هم رفتار واقعی افراد را تحت تأثیر قرار میدهتد.

اختصاص یافته در دانشگاهها جهت فعالیتهای ورزشتی،

یافته ها ارتناط مثنت آن را با قصد مشارکت دانشتجویان

میتتزان مشتتارکت دانشتتجویان در فعالیتتتهتتای ورزش

در فعالیتهای ورزشی تأییتد کتردهانتد .ترایتل و جیمتز

همگانی در دانشتگاههتای کتم استت شتاید دلیلتی کته

تایید کردند که بین هنجارهای ذهنی را با مصرف ورزش

می توان برای این مشکل عنتوان داشتت نادیتده گترفتن

ارتناط وجود دارد .در مطالعه چریس و همکاران نیتز بته

نگرش و رفتار دانشجویان است .بنابراین قنل از هر اقدام

ترتیب هنجار ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و نگترش

عملی باید تالش شود در نگرش آنهتا بته فعالیتت ورزش

همنستگی مثنت و معنی داری با قصتد انجتام ورزش در

همگانی تغییر ایجاد شود .نکته ای که نناید فراموش شود

باز توانی بیماریهای قلنی داشتند (ترایل و جیمز .)5008

برای تغیر رفتار و انجامش شدن یک فعالیت تنها تغییر

به نظر آجزن کنترل رفتار ادراک شتده درواقتع باورهتای

نگرش کافی نیست لذا هنجتاری ذهنتی نیتز اثتر گتذار

فرد از آسان یا سخت بودن یک رفتار است کته احتمتال

است( هزاوه ای و همکاران  .)5009در مقاله خود به این

انجام آن از سوی فرد وجود دارد .آجزن عنتوان متیدارد

نکته اشاره میکننتد کته نگترش بته تنهتایی نمتیتوانتد

که کنترل رفتار ادراک شده تحت تأثیر عوامل داخلتی از

عملکرد را تضمین بکند و در واقع علی رغتم همنستتگی

جمله متغیرهایی چون مهارتها ،تواناییهتا و تفتاوتهتای

نگرش و رفتار با یکدیگر ،طنق تئوریها بروز رفتار تحتت

فردی و عوامل ختارجی ماننتد ،زمتان ،فرصتت فراغتت و
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وابستگی به دیگران مهم در اتخاذ تصمیمات جدی است

قصد ورزشی و کنترل رفتار ادراک شده بر آن است .قصد

(آجزن  .)5005کنترل رفتتار ادراک شتده متیتوانتد بتر

خودش به واسطه نگرش و هنجارهای ذهنتی مترتنط بتا

قصد ،نگرش و هنجارهای ذهنی تأثیر گذاشته و رفتتار را

ورزش از یک سو و کنتترل رفتتار ادراک شتده از ستوی

به طور مستقیم پیش بینی نموده و بته طتور متوازی در

دیگر تعیین می شود .در باب نظریه رفتتار برنامته ریتزی

وضعیتی تأثیر کند که رفتتار تحتت کنتترل کامتل فترد

شده ،به نظر میآید که میتوان آن را به طتور بتالقوه در

نیست(گودین و همکاران  8880به نقتل از پارستا مهتر

رابطه با ادراک رفتارهای تمرینی (ورزشی) بته ویتژه در

 .)8484این نظریه معتقد است که قصد افراد به تنهتایی

فعالیتهای ورزشی در زمینههای عینی هدف توجه قترار

حتی زمانی که هنجارهای ذهنی و نگرش مثنتت باشتد

داد که غالناً با موانع متعددی مواجه میشوند .پتس بایتد

نمی تواند برای انجام عمل یا رفتار کتافی باشتد چترا کته

گفت این نظریته فقتط آن بختش از رفتتار را کته تحتت

فرد برا انجام یک رفتار نیازمنتد فرصتتهتای زم استت

کنتتترل ارادی استتت شتتامل متتیشتتود(دراکر و همکتتارن

بنابریان می توان گفت هر سه متغیر بصورت یک پیوستار

 .)5001بنابراین از آنجایی که کنترل رفتتار درک شتده

هستتتند و زم استتت هتتر ستته بستتتر فتتراهم شتتود..

به منابع یا فرصتهای زم اشتاره دارد بنتابراین دانشتگاه

مطالعات مارتین و همکاران و آرمیتاژ نشان دهنده نقش

پیتتام نتتور زم شتترایط و زیتتر ستتاختهتتا زم را بتترای

مثنت کنترل رفتار درک شتده در پترداختن بته فعالیتت

فعالیتهای ورزشی دانشجویان فراهم کند و تا جایی کته

بدنی است (مارتین و همکاران  ،5001آرمیتاژ .)5009

شتترایط و امکانتتات اجتتازه متتیدهتتد ورزش را بتترای

برایان و همکاران در تحقیقی با عنوان متدل فراتنظیمتی

دانشجویان ارزان کنتد تتا آنهتا بتدون دغدغته متالی بته

ادغام روابط ژنتیکی ،فیزیولوژیکی و روانشتناختی ورزش

فعالیت ورزشی بپردازند .النته نکته ای که نناید فرامتوش

داوطلنانه نشان دادند افترادی کته بطتور متنظم فعالیتت

کرد این است که تنها ارزان بودن ورزش نمی تواند ایجاد

میکنند روحیه مثنت در طتول و بعتد از فعالیتت عامتل

انگیزه کند بلکه بایتد ورزش و فعالیتتهتای ورزشتی را

موثری بر تمایل و نگرش ،رفتار و انگیزه آنها بترای فعتال

برای دانشجویان جذاب و مفرح کنند به این معنی تنتوع

بودن بدنی در آینتده استت (برایتان و همکتاران .)5001

رشتههای ورزشی همراه با بستر سازی مناستب را ایجتاد

برگر و همکاران در تحقیقی بتا عنتوان عوامتل متوثر بتر

نمایند .امروزه همه محققان کشور به این نتیجه رستیدند

مشارکت در ورزش در میان نوجوانان کانادایی پرداختنتد

که تنها با پیاده روی خانوادگی کته در همته استتانها و

و نتایج نشان داد ویژگیهای فتردی – اجتمتاعی( ستن،

شهرها برزگ و کوچک برگزار می شود نمتیتتوان ایجتاد

نژاد) عوامل روانشناخنی مانند نگرش و انگیتزش ،عومتل

انگیزه کرد ،بلکه باید بنظر میرستد ورزشهتای مفترح و

محیطی و غیره در مشارکت در ورزش موثر است (برگر و

پرهیجان(ورزش های ماجراجویانته ،کارتنیت  ،پترش در

همکتتاران  .)5009انجمتتن ارزیتتابی و برنامتته آموزشتتی

آسمان و صدها ورزش پر هیجان دیگر) که بتواند انترژی

ویکتوریا عوامل اجتمتاعی – زیستت محیطتی متوثر بتر

جوانان را بطور مثنت تخلیه کند می تواند به عنوان یتک

مشتتارکت در فعالیتتت ورزشتتی را شتتامل عوامتتل ذیتتل

راهکار برای مشارکت هتر چته بیشتتر در فعالیتتهتای

می دانند :ابعاد فتردی :نگترش ،دانتش ،رفتارهتا ،باورهتا،

ورزش جوانان بخصوص دانشجویان در نظر گرفت .بطتور

موانع ادراک شده ،انگیزش و لذت وغیره مطابق با نظریته

کلی با توجه به اینکه براساس نتایج مطالعه حاضر نگرش

رفتار برنامه ریزی شده آجتزن ،رفتتار ورزشتی تتابعی از

بیشترین همنستگی قدرت پیشگویی را بتا مشتارکت در
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ورزش همگانی در میان دانشجویان داشتتهانتد بته نظتر
، میرسد بترای تترویج ایتن رفتتار دربتین دانشتجویان
ورزش

فعالیتهای فرهنگتی بته منظتور تترویج فرهنت

 هم نتین پیشتنهاد.همگانی میتواند متوثر واقتع شتود
میشود که دستگاههتای متتولی امتر ورزش در دانشتگاه
 وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانتان بتا توجته،پیام نور
به الگوی برنامه ریزی شده رفتار تمرینی بدست آمتده از
دانشجویان دانشگاه های پیام نتور کته در سراستر کشتور
گسترده شده اند نستنت بته لحتا کتردن تمهیتداتی در
 هنجارهای ذهنی و کنتترل رفتتار،راستای تقویت نگرش
ادراک شده در کنار دیگر عوامل تاثیرگتذار مشتارکت در
فعالیتتهتتای ورزشتتی همگتتانی از جملتته فتترآهم ستتازی
، دسترستی،زیرساختهای سخت افتزاری و نترم افتزاری
 اهتمتام ورزیتده تتا ورزش همگتانی در... مسائل متالی و
.دانشجویان و دیگر آحاد جامعه نهادینه و مستدام گتردد
هم نتتین پیشتتنهاد متتیشتتود از آنجتتایی کتته دادههتتای
پژوهش به صورت مقطعی جمع آوری شتده و بته نتوعی
 پیشتتنهاد،متتیتتتوان کلیتتت مطالعتته را مقطعتتی دانستتت
می شود در پژوهشی طولی و نیمته تجربتی ارتنتاط بتین
متغیرهای مطالعه بررسی گردد تتا ارتناطتات و تتأثیرات
.واقعی آنها در طول زمان شناسایی شود
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Abstract: The goal of this research was to investigate the influence of planned
training beavior to take the notice into activity in public sport to sake the increase the
students’ healh. Hence, the research was descriptive study in a survey method. The
statistical population consisted of students of Payame Noor University in the academic
year2014-2015. Then, statistical sample according to Morgan table was 384 people
those were selected upon multi-stage clustering method. In addition, the measurement
tool included a modified behavioral scale of planned behavior. The validty & reliability
of the questionnaire were comfirmed. For inferential analysis of collected data Amos
software and spss software version 18 were used. The results of stepwise regression
model showed that 46% of total changes in the level of participation in sport for all
were dependent on three variables; Attitude, behavior control and general sport. Good
fit indicators of Research model showed that the proposed model would be well suited
that means that the theory of the pattern of planned behavior can explaine student
participation in General sport. Therefore, it was suggested that university sports
administrators should be prepared well to increase the students’s healh, strive about
doing tricks in order to strengthen the attitude , mental norms and perceived behavior
controlling , along with other influential factors of Participation in general sport,
including the provision of hardware and software infrastructure , access , financial
issues , etc . To institutionalized sport for all students.

Keywords: Planned theory of practical behavior, perceived behavior Controlling,
attitude, mental norms, health.
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