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تاثیرالگوی برنامه ریزی شده رفتارتمرینی جهتت پایننتدی بته فعالیتت ورزش      یبررس حاضر پژوهش هدف چكيده:

. جامعت   شد انجام یشیمایپ روش بهکه  بود یفیتوص نوع از قیتحقهمگانی به منظورافزایش سالمت دانشجویان بود. 

 499طنق جتدول مورگتان    یبودند. نمونه آمار  89-89  یلینور در سال تحص امیدانشگاه پ انیشامل دانشجو یآمار

 برنامته  شده رفتتار  اصالح اسیمقشامل  یریگ اندازه ابزار انتخاب شدند. یاچند مرحله یانفر بود که به روش خوشه

ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونناخ  مورد تایید و آن بود. روایی  صوری و محتویی شدهی زیر

نستخه   spssو   Amosافزار آوری شده از نرمهای جمعبه منظور تحلیل استنناطی داده. به دست آمد  89/0 ییایپا

ت در کسطح مشتار  اترییدرصد از کل تغ 94 ،گام به گام  نشان داد که  ونیمدل رگرس جینتا استفاده شده است. 89

بترازش متدل    ییکوین یهاشاخصشود. یمربوط م ینگرش، کنترل رفتار و ورزش همگان ریبه سه متغ یورزش همگان

برنامته ریتزی شتده     ی دارد به این معنی که تئتوری الگتوی رفتتار   برازش خوب مدل ارائه شده ،نشان داد که پژوهش 

امتر   یمتول هایدستگاهکه  شودمی شنهادیپنی را دارد. . بنابراین قابلیت تننین  مشارکت  دانشجویان در ورزش همگا

نگترش،   تیت تقو یدر راستتا  یداتیت نسنت به لحتا  کتردن تمه  دردانشگاه جهت افزایش سالمت دانشجویان  ورزش 

 یهمگتان  یورزش هایفعالیتمشارکت در  رگذاریعوامل تاث گریو کنترل رفتار ادراک شده در کنار د یذهن یهنجارها

تتا ورزش   دهیو ... اهتمام ورز ی، مسائل مالیدسترس ،یو نرم افزار یسخت افزار هایزیرساخت یز جمله فرآهم سازا

 و مستدام گردد. نهینهاد انیدر دانشجو یهمگان
، یکنترل رفتار ادراک شده، نگرش، هنجار ذهن ،ینیشده رفتار تمر یزیبرنامه ر یتئور واژگان کليدی:

 سالمت.

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Email: worko4520@gmail.com 
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 مقدمه

 بیشتتر  هتای ویژگتی  از تحرک و حرکت جایی،جابه     

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

 نیازهتای  جستمانی  فعالیتت  میزان و نوع حسب بر زندگی،

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

 هتای مجتمتع  در عمده طور به گراجامعه موجوداتی عنوان

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

 میتزان  و نوع شهرنشینی، سطح ارتقای با. کنندمی زندگی

 فیزیکتی  فعالیتت  به نیاز و یافته تغییر فیزیکی هایفعالیت

. استتت شتتده کمتتتر زنتتدگی امکانتتات آوردن فتتراهم بتترای

 بته  باید تحرک نیاز به گوییپاسخ برای شهروندان بنابراین

 آن مزایای از تا بپردازند ورزش به ایشده ریزیبرنامه طور

 بته  شتهرها  شهرنشینی، افزایش به توجه با. شوند مندبهره

 تتا  آورنتد  فراهم را فضایی باید انسان، زیست محیط نوانع

کنند )دیویس و همکتاران   پیدا تمایل ورزش به شهروندان

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

پردازنتد امتا   هتای ورزشتی متی   مختلد بته انجتام فعالیتت   

دهد بعضی عوامل در مشتارکت  تحقیقات مختلد نشان می

مگتانی موثرنتد از جملته افتزایش ستطح      مردم به ورزش ه

زا، افزایش سطح روابط سالمت، جلوگیری از عوامل بیماری

اجتماعی و حتی اقتصادی از عوامل موثر در جتذب متردم   

هتتای ورزشتی استتت )احمتدی و کتتارگر   در انجتام فعالیتت  

(. پس عوامل متوثر و چگتونگی جتذب متردم بترای      8485

شایانی به کاهش  تواند کمکهای ورزشی میانجام فعالیت

ها، ایجاد نشاط و شتادابی و ارتقتاس ستطح ستالمت     بیماری

جامعه نماید. ورزش همگانی یک عنصر چند کتارکردی در  

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

هتای  هتا و تئتوری  متدل  بدنی بویژه برای ارتقای ستالمت، 

لیت بدنی متد  مختلفی برای پذیرش و پاینندی افراد به فعا

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

های مهم و آینده دار ما قشتر دانشتجویان هستتند    سرمایه

ترین عواملی است که باعث سالمت این ورزش یکی از مهم

حتال مستایل و   شود بتا ایتن  قشر مهم و توانمند جامعه می

 موضوعات مختلد باعث تغییر نگرش و حتی رفتار افراد به

خصوص دانشجویان چه در ارتناط با موضوعات مختلتد و  

( 5088شود.)دیشمن همکتاران  چه در ارتناط با ورزش می

نهادینه کردن ورزش همگانی باعث ایجاد ثنتات و فراگیتر   

شتتود. )آصتتفی و همکتتاران شتتدن رفتارهتتای مطلتتوب متتی

های مهم در ارتناط با نگرش و قصد ( یکی از تئوری8484

 آیتزن  و فیشتنن  شتده  برنامه ریزی رفتار تئوری انجام کار

برنامته   رفتتار  شد. تئتوری  مطرح 8891 هست که درسال

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

نشتان   توجته ختاص   دارنتد  مهمتی  رفتار، نقتش  در ایجاد

کنتد   متی  پیش بینی ویژه را رفتار مدل وقوع دهد. اینمی

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

های مختلد متورد کتاربرد قترار گرفتته از     تئوری در حوزه

های آموزشتی و انجتام رفتارهتا. )فی تتن و     جمله در حوزه

 مدل، قصد این ( طنق5089  یان و سین 5089همکاران 

 بته  شامل نگرش نستنت  عامل سه توسط رفتار انجام یک

رک شده، پیش د رفتاری کنترل و ذهنی رفتار، هنجارهای

 شود.می بینی

 در متورد  منفی مثنت یا ارزشیابی رفتار، به نسنت نگرش

باشد. اگر شخص باور داشته باشتد کته   می رفتار یک انجام

شرکت کتردن در فعالیتت بتدنی منجتر بته کستب نتتایج        

رود نگترش مثنتتی   گردد آن وقت انتظار متی ارزشمند می

 دو از ( که8884نسنت به فعالیت بدنی داشته باشد.)آیزن 

 باعتث  رفتار کته  نتایج ارزیابی و باورهای رفتاری زیرسازه

شود. پس نوع نگرش بته  رفتار می به نسنت نگرش حصول

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

 تواندیم «بدنی فعالیت به نگرش» مثنت همنستگی واقع

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

 .(8485د )آصفی شو دانشجویان میان

ذهنی، تابعی از نظر دیگران مهتم درزنتدگی    هنجارهای

عنتارت دیگتر    شخص درارتناط با رفتارمورد نظراستت بته  

 توسط فرد اجتماعی درک شده فشار به هنجارهای ذهنی

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

ن ازآن ه که دیگران فکرمتی کننتد عمتل    برمننای ادراکشا

آنها جهت پذیرش رفتاربته صتورت بتالقوه     کنند و قصدمی
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متاثر از افرادی است که ارتناطتات نزدیکتی بتاآن هادارنتد     

تتر و ستاماهیتو   ( بطوریکه سوپی5009)داونز و هاوسننالز 

کنند که فعالیت ورزشی آثتار مثنتت بیشتتری در    بیان می

های خانوادگی و تتامین و توستعه   رفع مشکالت و گرفتاری

هتتا ضتتمن تاکیتتد بتتر   ستتالمتی و روانتتی افتتراد دارد آن 

هتتای ورزشتتی گروهتتی معتقدنتتد کتته تمرینتتات   فعالیتتت

کنند تا متردم بتا هتم    خانوادگی و دسته جمعی کمک می

باشند و ارتناط مثنتت متقابتل داشتته باشتند و نگترش و      

و تتر و ستاماهیت  هنجار ذهنی مثنتتی شتکل بگیرد)ستوپی   

5005.) 

شده: ایتن عامتل بترای آن دستته از      درک رفتاری کنترل

اجزای فعالیت بدنی که تحت کنتترل ارادی فترد نیستتند    

گوید اگر فرد درک کنتد کنتترل   مطرح می باشدآجزن می

بیشتری بترروی رفتتار دارد تتالش بیشتتری بترای انجتام       

(. در واقع کنتترل  5009رفتارخواهدکرد )فرنچ و همکاران 

رک شتده بتا تمایتل بته انجتام ورزش همنستتگی       رفتار د

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

را کنترل نماید تالش بیشتری برای انجام فعالیت ورزشتی  

 بتر  نگترش  اینکته  بته  نظر. (5001دهد )گوین صورت می

 دارد، معلولی و ی علتبا رفتار رابطه و گذاردمی اثر رفتار

 خواستگاه ورزشی حرکتی و به فعالیتهای نگرش یمطالعه

تندرستی  و اهداف بهزیستی به نیل در جهت رفتار آگاهانه

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

 جستمی  و روحتی  درگرو ستالمت  با نشاط و سالم جامعه

 ستالم،  انستانی  و مرهتون تتالش نیروهتای    جامعته  اعضاس

(. از 5088و همکتاران   باشتد )پتاکپور  فکتور متی   و کارآمد

های همگانی فعتالیتی استت در جهتت    طرف دیگر، ورزش

ارتقتتاس ستتطح ستتالمت، روحیتته شتتادابی، بهداشتتت روانتتی 

باشد اما نتایج تحقیقات مختلد حاکی از این است کته  می

هتای مختلفتی بته انجتام ورزش     ها و نگرشافراد با دیدگاه

 ریزی نامهبر رفتار پردازند در عین حال نظریههمگانی می

 ختوبی  بته  کته  استت  رفتتار  تغییر هایاز مدل شده یکی

در واقع شاید بتوان گفت مدل رفتتار برنامته    شناخته شده

 ریزی شده بتوانتد باعتث تغییتر رفتتار و نگترش افتراد بته       

خصتتتوص دانشتتتجویان نستتتنت بتتته ورزش همگتتتانی    

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

همکتاران در تحقیتق ختود تحتت      به طوری که صتلحی و 

 فعالیتت  ارتقتای  آموزشی اجرای برنامه طراحی و»عنوان 

 برنامته  رفتتار  تئتوری  کاربرد :بین دانش آموزان در بدنی

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

 هتای ستازه  در دار معنی آماری دهنده وجود تفاوت نشان

 بته  پترداختن  افتزایش  و شتده  رفتار برنامه ریتزی  تئوری

 از بعتد  مداخلته  گتروه  آموزان در بین دانش بدنی فعالیت

 برنامته  مثنتت  تأثیر از حاکی که برنامه آموزشی بود اتمام

(. 8488شتده استت )صتلحی و همکتاران      آموزشتی اجترا  

 منظور درک به ریزی شدهبرنامه رفتار نیز نظریه پارسامهر

 کار رزشی بهو فعالیتهای در قصد مشارکت کنندگان بهتر

 داد سته  نشتان  پیرستون  همنستتگی  آزمون گرفت. نتایج

و هنجارهتای   ادراک شتده،  رفتتار  متغیتر نگترش، کنتترل   

 رابطه مثنت ورزشی فعالیتهای در مشارکت با قصد ذهنی

داد کته   نشتان  گتام  بته  گتام  رگرسیون تحلیل .قوی دارند

و هنجارهتای   ادراک شده، رفتار کنترل نگرش، متغیرهای

 مطالعه را متغیر تحت واریانس از بخشی اندانستهتو ذهنی

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

خود تحت عنوان تعیین تمایتل بته انجتام ورزش و انجتام     

ورزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریتزی شتده در میتان    

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

رفتار درک شده در مورد ورزش با تمایتل   ورزش و کنترل

به انجام ورزش همنستتگی مستتقیم و مثنتت دارد)دان و    

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

اساس تئوری رفتار برنامه ریزی تمرین شده نگرش، هنجاز 

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

چند که این دیدگاه نسنت بته ورزش  ورزش تاثیر دارد هر 

کنتد. در  با توجه به نوع ورزرش انفرادی و تیمی فتر  متی  

چتوب   عنتوان چهتار   دانشجویان بته  سالمت راستا، همین

فتردی،   نقشتهای  ایفتای  جهتت  جوان جامع  پیکره اصلی

فعالیتهتای   و انجتام  بتوده  اهمیتت  حائز اجتماعی و علمی

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

هتای  این در حالی است که در کشور ایتران برنامته ریتزی   

هتا بدهتد   منسجمی که بتواند شکل منظمی به این فعالیت

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

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

 چارچوب تئوریک عنوان به شده ریزی رفتار برنامه تئوری

 به منظتور  آموزشی برنامه یک اجرای و به طراحی مطالعه

های همگانی پرداخته شود تتا از ایتن طریتق    ارتقاس ورزش

و  مهارتها با را دانشجویان ویژه ها، بهدانشگاه بتواند محیط

دقیتق   ستایی و با شنا کرده آشنا سالم زندگی دانش سنک

محققتان ایتن    بته  تمرینی، رفتار کنندة بینی پیش عوامل

بته   را متثثرتری  ستاختاری  تتداخالت  که دهدرا می امکان

مختلتد   اقشتار  تمرینتی  مشتارکت  افزایش و بهنود منظور

طراحی و اطالعتات ارزشتمندی    دانشجویان ویژه به جامعه

فراهم کند. بدیهی است نتایج و اطالعتات بدستت آمتده از    

توانتد در  ن تحقیق به عنوان ابزاری در دست مدیران میای

امر برنامه ریزی و کنترل و هدایت و تصمیم گیری زمینته  

های همگانی در بین دانشجویان  زم را برای توسعه ورزش

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

 ریزی برنامه الگوی نقش شد محقق در تالش برای بررسی

 هتای دانشتگاه  دانشتجویان  پاینندی در تمرینی رفتار دهش

 همگانی خواهد بود.   ورزش انجام به نور پیام

 مواد و روش ها

از پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف مورد نظتر  

 تحقیتق  آمتاری ایتن  جامعت   تحلیلی است  –نوع توصیفی 

دوم  ستال نتیم  در  دانشجویان دانشگاه پیام نورشامل کلیه 

آوری با توجه به اطالعتات جمتع   باشند کهمی 8489 سال

ها حدود یک ملیون و صد و بیست هزار آنکل  شده تعداد

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

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند کته   نفر به 499مورگان 

ای انتختاب و  چنتد مرحلته   ایخوشهگیری  روش نمونه به

هتای پیتام نتور    ر گرفتنتد. ابتتدا دانشتگاه   مورد بررسی قترا 

هتای خراستان رضتوی، یاستوی، شتیراز، مازنتدران،       استان

اصفهان، یزد بطور تصادفی انتخاب و ستپس دانشتگاههای   

هتتای گنابتتاد، ستتنزوار، گ ستتاران،  پیتتام نتتور شهرستتتان 

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

برکوه به عنوان نمونه انتختاب  آباد، شاهین شهر، اردکان و ا

شدند. ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه اطالعات 

 4جمعیت شناختی و  پرسشنامه محقق ستاخته ستنجش   

بعد رفتاری موثر بر ورزش همگانی شامل: نگترش، هنجتار   

باشتد و پرسشتنامه   ذهنی و کنترل رفتار ادراک شتده متی  

ی لیکترت  اگزینته  1سوال در مقیاس ستنجش   40 دارای

باشد که جدول امتیاز بندی آن به ترتیب عنارتستت از:  می

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

نهایی این پرسشنامه از طربق متخصصان حوزه متدیریت و  

روانشناسی ورزشی مورد تایید قرار گرفت  و پایتایی آن بتا   

محاستنه   99/0استفاده از آزمون کولموگروف استمیرنوف  

های های تحقیق با استفاده از روشگردید. اطالعات و داده

آمارتوصیفی میانگین، فراوانی، درصد فراوانتی بتا استتفاده    

ازجدول مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و در ادامته بترای   

های تحقیق از آمار استنناطی شامل آزمتون  آزمون فرضیه

ام استفاده شتد.  کلموگروف اسمیرنوف، رگرسیون گام به گ

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

 انجام شد. AMOSافزار 

 یافته ها

 در کته  داد نشتان  شناختی جمعیت متغیرهای بررسی     

 بته  مربوط فراوانی درصد بیشترین «سن» متغیر با  ارتناط

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

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

 به مربوط فراوانی درصد بیشترین «تحصیلی رشته» نظر از

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

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

 جنس به مربوط فراوانی درصد بیشترین «جنسیت» متغیر

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

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

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

 بیشتتترین «تحصتیلی  وضتتعیت» متورد  در هم نتتین. بتود 

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

 درصتد  بیشتترین  «منظم بطور کردن ورزش» با ارتناط در

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

 «هفتته  در ورزش جلستات  تعداد» نظر از. کنندمی ورزش

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

 از و( 04/89) «جلسه 4» به مربوط فراوانی درصد کمترین

 درصتد  بیشتترین  «هفته در ورزش انجام زمان مدت» نظر

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

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

به منظور پیش بینی ورزش همگتانی و تعیتین متوثرترین    

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

برازش داده شده استت.   هادادهاسب به مدل رگرسیونی من

( و yدر این مدل، متغیر وابستته شتامل ورزش همگتانی )   

متغیرهای مستقل شامل نگترش، کنتترل رفتتار و هنجتار     

 باشند.  ذهنی می

 

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

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

(، در x2گتام دوم متغیتر کنتترل رفتتار )     (، درx1نگرش )

( وارد متدل شتتدند.  4xگتام ستوم متغیتر هنجتار ذهنتی )     

 بنابراین مدل نهایی به صورت زیر است:

 

داد، ضرایب همه متغیرها بجز ضریب چنان که نتایج نشان 

باشند. لذا متغیرهای مستقل متدل  عرض از مندا مثنت می

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

مقدار ضریب همنستگی چندگانه بین متغیرهای مدل  44

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

متغیرهای مستقل و و ابسته همنستتگی در ستطح بتا یی    

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

 درصد از کل تغییرات 94دهد که در این معادله، نشان می

ورزش همگانی به سه متغیر نگرش، کنترل رفتتار و ورزش  

 شود.  همگانی مربوط می

 پژوهش یمدل معادله ساختار. 1شکل

 های نیکویی برازش مدل پژوهششاخص. 1جدول

 مدل  دامنه مورد قبول شاخص

/df /df<3 84/11 

NFI NFI>0/90 15/5 

GFI GFI>0/90 88/5 

AGFI AGFI>0/90 84/5 

CFI CFI>0/90 15/5 

RMSEA   RMSEA<0/10 11/5 
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با توجه به نتتایج منتدری در جتدول فتو ، هی کتدام از      

ها در دامنه مورد قنول قرار نگرفتنتد. نترم افتزار    شاخص

AMOS  هتای نیکتویی بترازش    به منظور بهنود شتاخص

مدل، یکسری اصالحاتی را مننی بتر اعمتال همنستتگی    

کنتد. بتا   اهای برختی از متغیرهتا، پیشتنهاد متی    بین خط

اعمال این پیشتنهادات متدل اصتالح شتده پتژوهش بته       

هتای نیکتویی   باشتد. نتتایج شتاخص   متی  5صورت شکل 

ارائته شتده    9برازش مدل اصالح شده نگرش در جتدول  

تتوان  ، متی 9است. با توجه به نتتایج منتدری در جتدول    

هتای  نتیجه گرفت کته اصتالحات باعتث بهنتود شتاخص     

نیکویی برازش مدل پتژوهش شتده استت کته ایتن امتر،       

دهتتد.هتتا را نشتتان متتی بتترازش ختتوب متتدل بتتا داده  

 مدل معادله ساختاری اصالح شده پژوهش  .2شكل 

های نیکویی برازش مدل اصالح شده پژوهششاخص .2جدول

 

 

 

 

 

 

  یريگ جهينت و بحث

در این پژوهش، تأثیر نگرش، کنترل رفتار و هنجتار       

 ریتزی  برنامته  ذهنی دانشجویان به عنوان اجزای الگتوی 

ان پایننتدی بته   تمرینی بطور همزمان بر میتز  رفتار شده

هتای ورزش همگتانی  بتا استتفاده از روش     انجام فعالیت

رگرستتیون چندگانتته گتتام بتته گتتام ستتنجیده شتتد. روش 

 مدل  دامنه مورد قنول شاخص

/df /df<3 89/5 

NFI NFI>0/90 89/0 

GFI GFI>0/90 98/0 

AGFI AGFI>0/90 91/0 

CFI CFI>0/90 81/0 

RMSEA   RMSEA<0/10 09/0 
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رگرسیون گام به گام طی سه گام به مدل مطلوب رسید، 

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

کنترل رفتار و در گام سوم متغیر هنجار ذهنی وارد مدل 

ند. با توجه به مقدار ضریب همنستتگی چندگانته در   شد

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

مستقل نگرش، کنترل رفتار و هنجار ذهنی دانشجویان و 

هتای همگتانی رابطته مثنتت و     هتای ورزش انجام فعالیت

معنی داری وجود داشت. مقتدار ضتریب تعیتین اصتالح     

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

درصد از تغییرات ورزش همگانی بوسیله نگرش،  94تنها 

شتود.  کنترل رفتار و هنجار ذهنی دانشجویان تنیین متی 

نتایج ضریب رگرسیونی در گام سوم نشان داد که مقتدار  

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

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

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

متغیرهای مستقل مدل بتر متغیتر وابستته تتأثیر مثنتت      

هتای  داشتند. نتتایج پتژوهش حاضتر بتا نتتایج پتژوهش      

حسینی و همکاران، پارسامهر، دانز، دیتدارلو و همکتاران   

، 8484همستو و هتم جهتت بتود )حستینی و همکتتاران      

 (.  5088رلو و همکاران ، دیدا5009، دانز 8484پارسامهر 

شده، کته توستط اجتزن مطترح      ریزیبرنامه رفتار هینظر

 نیت استت. ا  یعمتل منطقت   هیت بتر نظر  یمنتن است، شده

  کنتد متی  ینت یب شیرا پت  ژهیت رفتتار و  کیت  وقتوع  هینظر

قصد انجام آن را داشته باشد. طنق  فرد نکهیمشروط بر ا

 نگرش)رفتار توسط سه عامل  کی انجام قصد ه،ینظر نیا

 درک یو کنترل رفتتار  یذهن یهنجارها نسنت به رفتار،

 (8888شود )آجزن می ینیب شیپ( شده

 رفتتار متورد   نکهیا یعنی نگرش نسنت به رفتار منظور از

لتذت   ایت  دیمف ند،ینظر تا چه حد نزد فرد مطلوب، خوشا

کتته بتته قضتتاوت فتترد در متتورد اثتترات و   استتت  بختتش

در واقتع   (.8888)آجتزن   دارد یبستتگ  رفتتار  یامدهایپ

 ایتترفتتتار  یفتترد تجربتتهی امتتدهایبتتر پ ینگتترش، منتنتت

 گتران یاز د ایی مشتاهده ریادگیاز راه  نیجانش اتیتجرب

رفتتار،   کیت  میعلتت پتس از تجربته مستتق     نیاست. بتد 

 و شتده  تیت رفتتار تقو  یامتدها یاعتقادات مثنت درباره پ

. گتذارد متی  ریبتر ادامته آن تتأث    زهیت سپس به عنتوان انگ 

از انجام رفتار اشتاره   یبه احساسات ناش شنگر نیهم ن

بتر ارتقتا و    تواندمی ندیاحساسات خوشا نیا دارد، تجربه

 (.5009) ماک و شادوک باشد تداوم آن مثثر

درایران، یکی از موانع مهم افتزایش فعالیتت بتدنی عتدم     

وجود آگاهی در مورد مزایای فعالیت بتدنی و هم نتین،   

ستطوح و محتدوده    عدم وجود اطالعات کتافی در متورد  

باشد)ستتازمان جهتتانی  فعالیتتت جستتمانی و ورزش متتی 

 افتراد  ادراک و نگرش است مسلم (. آن ه5004بهداشت 

 بتدنی، عتاملی   در فعالیتت  مشتارکت  مزایتای  و موانع به

 فعالیت در مشارکت در های آنانگیری تصمیم بر اثرگذار

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

در  را ایویتژه  جایگتاه  حرکتتی،  هتای بته فعالیتت   افتراد 

 داده اختصتتاص ختتود بتته کتتاربردی هتتایپتتژوهش

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

 تجربته تعریتد   بتا  یافته سازمان عصنی و ذهنی آمادگی

 هایموقعیت موضوعات و تمامی به واکنش بر که کندمی

جتای   بتر  مومستتقی  پویتا  تتأثیری  نگترش  بته  وابستته 

ها از باورهای (. نگرش8494گذارد)عطارزاده حسینی می

ها رفتارهای ما ما نسنت به افراد و اشیاس متولد شدند. آن

های بی شمار شکل دادند و مشارکت متا را در  را به روش

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

. عقایتد و  کننتد تصمیم به ترک آنها گرفتیم را تعیین می

علت  شود.ها از طریق حرکات و زبان افراد بیان مینگرش

 هتای اخیتر،  ی مفهوم نگرش در ستال ی گستردهمطالعه

 آن درتأثیرگذاری برعملکترد افتراد   شده شناخته توانایی

(. ارتقتای دیتدگاه و   8889)زاکاریتان و همکتاران    استت 

نگتترش مثنتتت بتته تربیتتت بتتدنی عنصتتر مهمتتی در پتتی 

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

دانشجویان در ورزش همگانی آگاهی از نگترش و تغییتر   

هتای بتدنی ضترورتی    نگرش آنها نسنت ورزش و فعالیتت 

هستتند  معتقتد   و همکتاران  نیآلنرست انکار ناپذیر است. 

فعالیتتت  دربتتا قصتتد مشتتارکت  یترینگتترش ارتنتتاط قتتو

مطالعته   در (. 5008 و همکتاران  نیآلنرست ) دارد ورزشی

در بررسی عوامل پیشگویی کننده قصتد  ریان و همکاران 

دانشجویان، نگرش بیشترین همنستتگی را بتا    ورزش در

درک شده کمترین همنستتگی را   قصد و کنترل رفتاری

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

 هتای کننتده کته بته منظتور تعیتین     ن برویجن و همکارا

استفاده از این تئوری انجام شتد ،   استفاده از دوچرخه با

ترتیتب کنتترل رفتتاری     نگرش بیشترین و بعد از ان بته 

را بتا قصتد    درک شده و هنجارهای انتزاعتی همنستتگی  

)دی بتترویجن و همکتتاران استتتفاده از دوچرختته داشتتتند

ه در کشتور و  رستد امتروز  (.  متاسفانه به نظر متی 5009

بتا  های ستر ستام آور و    بخصوص دانشگاه با صرف هزینه

توجتته بتته برنامتته ریتتزی، امکانتتات و فضتتاهای ورزشتتی  

ورزشتی،  های فعالیتجهت  هادانشگاهاختصاص یافته در 

 ورزش هتتایفعالیتتتمیتتزان مشتتارکت دانشتتجویان در  

شتاید دلیلتی کته     استت هتای  کتم   دانشتگاه در  همگانی

مشکل عنتوان داشتت نادیتده گترفتن     توان برای این می

نگرش و رفتار دانشجویان است. بنابراین قنل از هر اقدام 

عملی باید تالش شود در نگرش آنهتا بته فعالیتت ورزش    

ای که نناید فراموش شود همگانی تغییر ایجاد شود. نکته

برای تغیر رفتار  و انجامش شدن یک فعالیت تنها  تغییر 

اری ذهنتی نیتز اثتر گتذار     نگرش کافی نیست لذا  هنجت 

 نی(. در مقاله خود به ا5009و همکاران  هزاوه ایاست) 

 توانتد نمتی  ییبته تنهتا   نگترش  کته  کننتد مینکته اشاره 

 یرغتم همنستتگ   یعل بکند و در واقع نیعملکرد را تضم

رفتار تحتت   بروزها تئوریطنق  گر،یکدینگرش و رفتار با 

 زین یانتزاعهای نرماز جمله قصد و  یعوامل متفاوت ریتاث

 هامدل رییامر باز هم لزوم به کارگ نیکه ا گیردمیقرار 

کنتد  متی  دیت رفتتاری تائ  رییت را در مستائل تغ  هاتئوریو 

از عوامتل   یکت یخانواده و دوستان  تیبرخورداری از حما

)داونز و هاوستن  استت  یکننتده در رفتتار ورزشت    لیتسه

ریزی شتده   (.  با توجه به نظریه رفتار برنامه5009بالس 

هنجارهای ذهنی همتان محتیط )همستا ن، ختانوادهد     

 گتذارد. مدرسه، وغیره( است که بر رفتار فترد تتاثیر متی   

فشتتارهای اجتمتتاعی درک شتتده  هنجارهتتای ذهنتتی بتته

اطتال    انجتام رفتتار   توسط یک فرد برای انجام یتا عتدم  

نشتان   هتا پتژوهش  .(5001گردد)مارتین و همکتاران  می

 گتران یو د یاجتمتاع  یهنجارها ریتأث افراد تحت اندداده

در  مشتتارکتی بتترا ( غیتتره.. همستتر و ن،یوالتتد)مهتتم 

ارتنتاط   تحقیقتات  جیقرار دارنتد، نتتا   یورزش یدادهایرو

در  مشتارکت  را بتا قصتد   یذهنت  یهنجارهتا  نیمثنت بت 

 ،ینظر دگاهید یکرده است. برمننا دییتأ یورزش تیفعال

در انجام رفتار  شده که هم قصد افراد کنترل رفتار ادراک

. دهتد میقرار  ریافراد را تحت تأث یخاص و هم رفتار واقع

 انیدانشتجو  مشارکت ارتناط مثنت آن را با قصد هایافته

 متز یو ج لیت ترا انتد. کترده  دییت تأ یورزش هایفعالیتدر 

 را با مصرف ورزش یذهنی هنجارها نیبتایید کردند که 

اران نیتز بته   و همکچریس مطالعه  درارتناط وجود دارد. 

رفتاری درک شده و نگترش   ترتیب هنجار ذهنی، کنترل

انجتام ورزش در   همنستگی مثنت و معنی داری با قصتد 

 (. 5008 مزیو ج لیترا) باز توانی بیماریهای قلنی داشتند

 یشتده درواقتع باورهتا    به نظر آجزن کنترل رفتار ادراک

رفتار است کته احتمتال    یکبودن  آسان یا سخت از فرد

 داردعنتوان متی  فرد وجود دارد. آجزن  یجام آن از سوان

 از یعوامل داخلت  ریشده تحت تأث رفتار ادراک کنترل که

هتای  تفتاوت و  هتا تواناییچون مهارتها،  ییرهایجمله متغ

ماننتد، زمتان، فرصتت فراغتت و      یو عوامل ختارج  یفرد



 52                                                                                                                                                            همكاران  قره و 

 

 89ویژه نامه ی، دهمسال شاپور، ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_میی علفصلنامه

 استی جد ماتیمهم در اتخاذ تصم گرانیبه د یوابستگ

بتر   توانتد متی شتده   ترل رفتتار ادراک کن(. 5005آجزن )

 گذاشته و رفتتار را  ریتأث یذهن یقصد، نگرش و هنجارها

در  یطتور متواز   نموده و بته  ینیب شیپ میطور مستق به

کند که رفتتار تحتت کنتترل کامتل فترد       ریتأث یتیوضع

  به نقتل از پارستا مهتر    8880)گودین و همکاران ستین

فراد به تنهتایی  (. این نظریه معتقد است که قصد ا8484

حتی زمانی که هنجارهای ذهنی و  نگرش مثنتت باشتد   

تواند برای انجام عمل یا رفتار کتافی باشتد چترا کته     نمی

هتای  زم استت   فرد برا انجام یک رفتار نیازمنتد فرصتت  

توان گفت هر سه متغیر بصورت یک پیوستار  بنابریان می

هستتتند  و  زم استتت هتتر ستته  بستتتر  فتتراهم شتتود..    

 نشان دهنده نقش تاژیو آرم  و همکاران نیطالعات مارتم

 تیت کنترل رفتار درک شتده در پترداختن بته فعال    مثنت

 .(5009 تاژیآرم ،5001 و همکاران نیمارت) است یبدن

برایان و همکاران در تحقیقی با عنوان متدل فراتنظیمتی   

ادغام روابط ژنتیکی، فیزیولوژیکی و روانشتناختی ورزش  

ان دادند افترادی کته بطتور متنظم فعالیتت      داوطلنانه نش

کنند روحیه مثنت در طتول و بعتد از فعالیتت عامتل     می

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

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

برگر و همکاران در تحقیقی بتا عنتوان عوامتل متوثر بتر      

وجوانان کانادایی پرداختنتد  مشارکت در ورزش در میان ن

اجتمتاعی) ستن،    –های فتردی  و نتایج نشان داد ویژگی

نژاد( عوامل روانشناخنی مانند نگرش و انگیتزش، عومتل   

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

(. انجمتتن ارزیتتابی و برنامتته آموزشتتی  5009همکتتاران 

بتر  زیستت محیطتی متوثر     –ویکتوریا عوامل اجتمتاعی  

مشتتارکت در فعالیتتت ورزشتتی را شتتامل عوامتتل ذیتتل   

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

 هیت مطابق با نظرموانع ادراک شده، انگیزش و لذت وغیره 

از  یتتابع  یآجتزن، رفتتار ورزشت    شدهی زیر برنامه رفتار

 شده بر آن است. قصد و کنترل رفتار ادراک یقصد ورزش

مترتنط بتا    یذهنت  یه نگرش و هنجارهاواسط به خودش

ی شتده از ستو   سو و کنتترل رفتتار ادراک   کیورزش از 

ی زیت رفتتار برنامته ر   هیباب نظر . درشودمی نییتع گرید

 طتور بتالقوه در   آن را به توانمیکه  آیدمیبه نظر  شده،

در  ژهیت و بته  ی( ورزش) ینیتمر یرفتارها با ادراک رابطه

 هدف توجه قترار  ینیع هایزمینهدر  یورزش هایفعالیت

 دیت . پتس با شوندمیمواجه  یکه غالناً با موانع متعدد داد

 فقتط آن بختش از رفتتار را کته تحتت      هیت نظر نیگفت ا

شتتود)دراکر و همکتتارن متتیاستتت شتتامل  یاراد کنتتترل

 کنترل رفتتار درک شتده  (.  بنابراین از آنجایی که 5001

این دانشتگاه  اشتاره دارد بنتابر    زم یفرصتها ایمنابع  به 

هتتا  زم را بتترای پیتتام نتتور  زم شتترایط و زیتتر ستتاخت 

های ورزشی دانشجویان فراهم کند و تا جایی کته   فعالیت

دهتتد ورزش را بتترای  شتترایط و امکانتتات اجتتازه متتی   

دانشجویان ارزان کنتد تتا آنهتا بتدون دغدغته متالی بته        

ای که نناید فرامتوش  فعالیت ورزشی بپردازند. النته نکته

تواند ایجاد این است که تنها ارزان بودن ورزش نمیکرد 

هتای ورزشتی  را   انگیزه کند بلکه بایتد ورزش و فعالیتت  

برای دانشجویان جذاب و مفرح کنند به این معنی تنتوع  

های ورزشی همراه با بستر سازی مناستب را ایجتاد   رشته

نمایند. امروزه همه محققان کشور به این نتیجه رستیدند  

ا پیاده روی خانوادگی  کته در همته استتانها و    که  تنها ب

تتوان ایجتاد   شود نمتی شهرها برزگ و کوچک برگزار می

هتای مفترح و   رستد ورزش انگیزه کرد، بلکه باید بنظر می

پترش در   ،کارتنیت   های ماجراجویانته، پرهیجان)ورزش

و صدها ورزش پر هیجان دیگر( که بتواند انترژی   آسمان

تواند به عنوان یتک  لیه کند میجوانان را بطور مثنت تخ

هتای  راهکار برای  مشارکت هتر چته بیشتتر در فعالیتت    

بطتور  ورزش جوانان بخصوص دانشجویان در نظر گرفت. 

کلی با توجه به اینکه براساس نتایج مطالعه حاضر نگرش 

مشتارکت در  بیشترین همنستگی قدرت پیشگویی را بتا  
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د بته نظتر   انت داشتته  مگانی در میان دانشجویان هورزش 

رفتتار دربتین دانشتجویان ،    ایتن   بترای تترویج    رسدیم

ورزش فرهنت    فرهنگتی بته منظتور تترویج     یهاتیفعال

هم نتین پیشتنهاد    .متوثر واقتع شتود    تواندیم همگانی

هتای متتولی امتر ورزش در دانشتگاه     شود که دستگاهمی

پیام نور، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانتان بتا توجته    

تمرینی بدست آمتده از   رفتار شده ریزی امهبرن به الگوی

های پیام نتور کته در سراستر کشتور     دانشجویان دانشگاه

اند نستنت بته لحتا  کتردن تمهیتداتی در      گسترده شده

راستای تقویت نگرش، هنجارهای ذهنی و کنتترل رفتتار   

ادراک شده در کنار دیگر عوامل تاثیرگتذار مشتارکت در   

ملتته فتترآهم ستتازی هتتای ورزشتتی همگتتانی از جفعالیتت 

های سخت افتزاری و نترم افتزاری، دسترستی،     زیرساخت

مسائل متالی و ... اهتمتام ورزیتده تتا ورزش همگتانی در      

دانشجویان و دیگر آحاد جامعه نهادینه و مستدام گتردد.  

 هتتایداده کتته آنجتتایی شتتود ازهم نتتین پیشتتنهاد متتی

 نتوعی  بته  و شتده  آوری جمع مقطعی صورت به پژوهش

 پیشتتنهاد دانستتت، مقطعتتی را مطالعتته لیتتتک تتتوانمتتی

 بتین  ارتنتاط  تجربتی  نیمته  و طولی پژوهشی در شودمی

 تتأثیرات  و ارتناطتات  تتا  گردد بررسی مطالعه متغیرهای

 در طول زمان شناسایی شود. آنها واقعی
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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. 

 


