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Abstract
Introduction: Changing the behavior of individuals for exercise in sports groups is associated 
with various factors. The aim of this study was to determine the factors related to exercise in 
sports programs of health stations in Tehran Municipality, District 4.
Methods: This study was a descriptive-correlational study. The statistical population 
consisted of all individuals participating in sports programs in Tehran Municipality, District 
4. To select a sample of 70 health stations, 10 stations were cluster randomly selected and 247 
people were selected according to Cochran formula by convenience method. In this study, the 
“Physical Activity Scale of Adults” was used. Face validity, content validity index, construct 
and convergent validity and reliability (Cronbach's alpha coefficient) were assessed. Data 
were collected using a questionnaire. Data were analyzed using SmartPls 3.0 software.
Results: Between self-efficacy (β = 0.15, P = 0.004), awareness (β = 0.23, P = 0.01) and 
physical activity intention (β = 0.19, P = 0.002) with physical activity There was a significant 
positive correlation. But there was no significant correlation between outcome expectations 
(β = 0.01, P = 0.72) with physical activity.
Conclusions: Self-efficacy, awareness and intention have a significant positive correlation 
with physical activity. Therefore, it is suggested that public sport managers, especially the 
Tehran Municipality Sport Organization, engage in social media programs to encourage 
people to participate in public sport programs.
Keywords: Exercise, Self-reliance, Awareness, Physical Activity Intention, Outcome 
Expectations.
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چکیده 
مقدمــه: تغییــر رفتــار افــراد بــرای انجــام ورزش در گــروه هــای ورزشــی، بــا عوامــل مختلفــی مرتبــط اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
تعییــن عوامــل مرتبــط بــا انجــام ورزش در برنامــه هــای ورزشــی ایســتگاه هــای تندرســتی منطقــۀ 4 شــهرداری تهــران در ســال 1398 

انجــام گرفــت.  
ــده در برنامه¬هــای  ــراد شــرکت کنن ــۀ اف ــۀ آمــاری را کلی ــه روش توصیفی-همبســتگی انجــام شــد. جامع ــه ب ــن مطالع روش کار: ای
ورزشــی ایســتگاه هــای تندرســتی منطقــۀ 4 شــهرداری تهــران تشــکیل دادنــد. بــه منظــور انتخــاب نمونــۀ از 70 ایســتگاه تندرســتی، 
ــه روش دســترس انتخــاب شــدند. در  ــه صــورت تصادفــی خوشــه ای انتخــاب و براســاس فرمــول کوکــران 247 نفــر ب 10 ایســتگاه ب
ایــن مطالعــه از "مقیــاس فعالیــت بدنــی بــرای افــراد بزرگســال ")Physical Activity Scale of Adults( اســتفاده شــد. روایــی 
ــا  ــا ب ــد. داده ه ــاخ( بررســی ش ــای کرونب ــب آلف ــبه ضری ــی )محاس ــرا  و پایای ــازه و همگ ــی س ــوا، روای ــی محت ــاخص روای صــوری، ش

ــزار SmartPls 3.0  اســتفاده شــد.   ــرم اف پرسشــنامه جمــع آوری شــد. تحلیــل داده هــا  از ن
یافتــه هــا: بیــن خودســودمندی )P=0/004 ،β=0/15(، آگاهــی )P=0/01 ،β=0/23( و قصــد فعالیــت بدنــی )P=0/002 ،β=0/19(  بــا 
فعالیــت بدنــی همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. امــا بیــن انتظــارات نهایــی )P=0/72 ،β=0/01( بــا فعالیــت بدنــی همبســتگی 

معنــاداری وجــود نداشــت. 
نتیجــه گیــری: خودســودمندی، آگاهــی و قصــد بــا شــرکت در فعالیــت بدنــی همبســتگی مثبــت معنــاداری دارد. لذا پیشــنهاد می شــود 
متولیــان ورزش همگانــی و بــه طــور ویــژه ســازمان ورزش شــهرداری تهــران بــا همــکاری رســانه هــای اجتماعــی بــا اطــالع رســانی و 

آگاه ســازی جهــت تشــویق افــراد، بــه حضــور برنامــه هــای ورزش همگانــی مبــادرت ورزنــد. 
کلید واژه ها: تمرین، خودسودمندی، آگاهی، قصد فعالیت بدنی، انتظارات نهایی. 

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.
مقدمه  

انســان در هــر مرحلــه از زندگــی، برحســب نــوع و میــزان فعالیــت 
جســمانی، نیازهــای متفاوتــی دارد کــه بایــد بــه آنهــا پاســخ داده 
شــود. بــا ارتقــای ســطح شهرنشــینی، نــوع و میــزان فعالیــت هــای 
ــم آوردن  ــرای فراه ــت ب ــه فعالی ــاز ب ــه و نی ــر یافت ــی تغیی فیزیک
امکانــات زندگــی، کمتــر شــده اســت. بنابرایــن، افــراد بــرای پاســخ 
گویــی بــه نیــاز تحــرک بایــد بــه طــور برنامــه ریــزی شــده ای بــه 

ورزش بپردازنــد تــا از مزایــای آن بهــره منــد شــوند )1(.   

ــه  ــاط جامع ــالمتی و نش ــا س ــه ب ــده ای از ورزش ک ــش عم بخ
ارتبــاط نزدیــک دارد و بســیاری از کارکردهــای اساســی ورزش در 
ــه  ــرای هم ــا ورزش ب ــی ی آن خالصــه مــی شــود، ورزش همگان
اســت. بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه از میــان رویکردهــای 
مختلــف ورزش، ورزش بــا رویکــرد بخــش ســالمت را پذیرفتــه و 
ــدال در  ــای کســب م ــد و رویکرده ــی کنن ــل م ــاس آن عم براس
میادیــن بیــن المللــی و قهرمــان پــروری و حرفــه ای را در سیاســت 

ــد )2(.  هــای ورزشــی خــود اعــالم نکــرده ان
ــام  ــام ورزش و نظ ــت نظ ــت مدیری ــای مثب ــود رویکرده ــا وج ب
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ســالمت در حــوزه اوقــات فراغــت عمومــی، امــا همچنــان 
گزارشــها و شــواهدی مســتند و متعــدد از فقــر حرکتــی و عــوارض 
ــه  ــت ک ــده اس ــزارش ش ــینی گ ــی شهرنش ــی از آن در زندگ ناش
حاکــی از وجــود یــک معضــل اجتماعــی نگــران کننــده می باشــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه فعالیــت بدنــی بخــش اساســی ســالمت 
ــی  ــازۀ اساس ــک س ــوان ی ــه عن ــوده و ب ــه ب ــک جامع ــی ی عموم
ــرای داشــتن یــک ســبک زندگــی ســالم همــواره مــورد تاکیــد  ب
ــی و  ــت بدن ــاء فعالی ــت ارتق ــه اهمی ــه ب ــا توج ــذا، ب اســت )3(.  ل
لــزوم شناســایی عوامــل مرتبــط در ایجــاد رفتــار بــر اســاس اصــول 
نظــری، الزم اســت مهمتریــن ســازه هــا در ایجــاد رفتــار و رابطــه 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم آنهــا شناســایی و برنامــه هــای موثــری 
طراحــی و برنامــه ریــزی گــردد )4(. همچنیــن نگاهــی بــه تأثیــر 
ورزش بــر ســالمتی جســمانی و روانــی و میــزان مشــارکت مــردم 
در دیگــر کشــورها نشــان از اهمیــت آن در زندگــی دارد )5(. ورزش 
ــه علــت  تأثیــر بســزایی برســطح ســالمت انســان مــی گــذارد. ب
ــد  ــر روی فوای ــراوان ب ــد ف ــع، علیرغــم تاکی ــی شــدن جوام صنعت
انجــام ورزش، افــراد جامعــه کمتــر زمــان خــود را بــه انجــام ورزش 

ــد )6(.  اختصــاص مــی دهن
در ایــن راســتا، برخــی از مطالعــات بــه منظــور بررســی اثرگــذاری 
گــروه هــای ورزشــی دارای اهــداف اجتماعــی کــه درصــدد 
ــن  ــر ای ــتند )7(. ب ــی هس ــی و ورزش همگان ــت بدن ــعه فعالی توس
اســاس Scarapicchia و همــکاران )7( اذعــان مــی دارنــد کــه 
ــی،  ــای ورزش ــام ورزش در گروهه ــرای انج ــراد ب ــار اف ــر رفت تغیی
ــا متغیرهایــی نظیــر آگاهــی از گروههــای ورزشــی شــروع مــی  ب
شــود و ســپس ایــن فرآینــد از طریــق متغیرهــای مداخلــه گــری 
نظیــر انتظــارات اصلــی، خودکارآمــدی و قصــد ادامــه مــی یابــد و 
در نهایــت منجــر بــه انجــام یــک رفتــار مــی شــود )8(.  بنابرایــن، 
براســاس نظــر  Scarapicchia  و همــکاران )7( آگاهــی زمانــی 
ایجــاد مــی شــود کــه افــراد بــا برنــد و لوگــو گــروه هــای ورزشــی 
آشــنا شــوند و یــا ایــن کــه قــادر بــه تشــخیص و شناســایی آنهــا 

باشــند )9(. 
بــه عبارتــی دیگــر، آگاهــی منجــر بــه تغییــر در متغیرهــای میانجی 
ــروه هــدف مــی  ــن گ ــی و نگــرش در بی ــای ذهن ــد هنجاره مانن
ــای  ــای گروهه ــت ه ــناخت از فعالی ــاد ش ــق ایج ــود و از طری ش
ــه در  ــی ک ــوع فعالیتهای ــن ن ــا و همچنی ــداف آنه ــی و اه اجتماع
گروههــا انجــام مــی شــود، بــه نوبــه خــود منجــر بــه مشــارکت 

ــی مــی شــود )10(.  ــای بدن ــت ه در فعالی
بعــد از آگاهــی، انتظــارات نهایــی در افــراد شــکل مــی گیــرد کــه 
شــامل همســویی و تطابــق رفتــار اجــرا شــده و پیامــد مــورد انتظار 
اســت ماننــد فعالیــت بدنــی منظــم کــه منجــر بــه مدیریــت  تنــش 

ــی  ــش بین ــای پی ــی پیامده ــارات نهای ــع، انتظ ــود. در واق ــی ش م
ــق  ــار از طری ــر رفت ــذاری ب ــاص، و تاثیرگ ــار خ ــک رفت ــده از ی ش
دریافــت مشــوق )نتایــج مثبــت( یــا ممانعــت کننــده )نتایــج منفی( 
مــی باشــد کــه در صــورت دریافــت مشــوق هــای مثبــت، افــراد به 

ورزش تمایــل پیــدا مــی کننــد )8(.
بعــد از انتظــارات نهایــی، خودســودمندی اســت کــه شــامل قضاوت 
افــراد و یــا بــه عبارتــی دیگــر، اعتمــاد آنهــا بــه توانایــی هایشــان 
نســبت بــه اجــرای یــک فعالیــت اســت )ماننــد، اطمینــان دارم کــه 
مــی توانــم بــه طــور منظــم 30 دقیقــه یــا بیشــتر در طــول روز و 
در اکثــر ایــام هفتــه فعالیــت بدنــی متوســطی داشــته باشــم( )11(. 
خودســودمندی ورزشــکاران از یــک ســو تحــت  تأثیــر  متغیرهایــی  
ماننــد  تســلط،  توانمنــدی،  آمادگــی  جســمانی  و  ذهنــی،  
ــری،  ــری و مربیگ ــی، رهب ــت اجتماع ــی جســمانی، حمای خودنمای
تجربیــات جانشــین، آســودگی محیطــی، و برتــری موقعیتــی  قــرار  
مــی گیــرد.  از  ســویی  دیگــر،  عواملــی  مانند  عملکــرد،  موفقیت،   
ــه  ــش و ب ــا  تن ــدن  ب ــار  آم ــی  کن ــمانی،  توانای ــالمت  جس س
حداقــل  رســاندن آثــار زیــان بخــش آن، ســالمت روانــی، بهبــود 
انگیــزش، افزایــش روحیــه، و حتــی  لــذت بخشــی نیــز بــه طــور 
ــرار    ــدی ق ــر خودکارام ــت تأثی ــتقیم تح ــی غیرمس ــتقیم و حت مس

مــی گیرنــد )12(.
ــه  ــت ک ــل اس ــا تمای ــد ی ــودمندی، قص ــاد خودس ــس از ایج پ
شــامل برنامــۀ افــراد بــرای فعــال بــودن و داشــتن فعالیــت بدنــی 
ــل و  ــن عام ــد مهمتری ــدۀ Ajzen )13( قص ــه عقی ــت )9(. ب اس
تاثیرگذارتریــن ســازه در ایجــاد تغییــر در رفتــار افــراد محســوب می 
شــود. در ایــن راســتا، Cooke و همــکاران )14( اذعــان مــی دارد 
ــد مهمتریــن و قویتریــن پیــش  ــا تمایــل مــی توان کــه قصــد و ی
ــی  ــزان و تعــداد جلســات ورزشــی و فعالیــت بدن بینــی کننــدۀ می
ــوزۀ  ــکاران )15( در ح ــدگاه Rebar و هم ــود. از دی ــوب ش محس
ــه در  ــود دارد ک ــار ارتباطــی وج ــن قصــد و رفت ــی بی ــت بدن فعالی
تحریــک قصــد و یــا تمایــل افــراد نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد. 
در نهایــت، مهمتریــن و اصلــی تریــن متغیــر انجــام یــک رفتــار، 

ــی اســت )9(.  ــد شــرکت در فعالیــت بدن مانن
از ســوی دیگــر، در ایــران بــا وجــود برگــزاری برنامــه هــای متنــوع 
ــزرگ  ــه برگــزاری همایــش هــای ب در ســطوح مختلــف و از جمل
پیــاده روی توســط وزارت ورزش و جوانــان، همایــش هــای  ورزش 
محــالت توســط ســازمان ورزش شــهرداری تهــران، المپیادهــای 
ــوزش و  ــط آم ــدارس توس ــا در م ــاط پوی ــوزی و حی ــش آم دان
ــالهای  ــه س ــدد، مشــارکت نســبت ب ــز متع ــن جوای ــرورش، تعیی پ
قبــل در ورزش همگانــی همچنــان پاییــن اســت و ایــن مشــارکت 
کمتــر از 20 درصــد مــی باشــد. شــاید یکــی از مهمتریــن دالیــل 
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ایــن میــزان مشــارکت پاییــن مــی تواند بــه دلیــل عــدم بکارگیری 
راهبردهــای صحیــح بــرای تغییــر رفتــار در ســطح جامعــه نســبت 
بــه مشــارکت ورزشــی باشــد. از ایــن رو، لــذا، پژوهــش حاضــر بــا 
ــا انجــام ورزش در برنامــه هــای  هــدف تعییــن عوامــل مرتبــط ب
ورزشــی ایســتگاه هــای تندرســتی منطقــۀ 4 شــهرداری تهــران در 

ســال 1398 انجــام شــد.  

روش کار 
ایــن مطالعــه بــه روش توصیفــی- همبســتگی انجــام شــد. جامعــۀ 
ــه هــای ورزشــی  ــده در برنام ــراد شــرکت کنن ــۀ اف ــاری را کلی آم
ــۀ 4 شــهرداری تهــران تشــکیل  ایســتگاه هــای تندرســتی منطق
دادنــد. بــه منظــور انتخــاب نمونۀ آمــاری از 70 ایســتگاه تندرســتی 
ــدند.  ــاب ش ــه ای انتخ ــی خوش ــورت تصادف ــه ص ــتگاه ب 10 ایس
ــتی،  ــتگاه تندرس ــر از 10 ایس ــران 247 نف ــول کوک ــاس فرم براس
بصــورت در دســترس انتخــاب شــدند.  معیــار ورود شــامل افــرادی 
ــرای ورزش  ــمانی  ب ــی جس ــان توانای ــه خودش ــه گفت ــه ب ــود ک ب
ــتند.  ــور داش ــتی حض ــای تندرس ــتگاه ه ــتند و در ایس ــردن داش ک
افــراد بــا بیمــاری یــا شــرایط خــاص و نیــز پرسشــنامه هایــی کــه 

کامــل نبودنــد، از مطالعــه خــارج شــدند
ــتفاده در  ــورد اس ــنامه م ــات پرسش ــردآوری اطالع ــای گ ابزاره

ــود:  ــر ب ــرح زی ــه ش ــر ب ــش حاض پژوه
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل 6 ســوال در خصــوص ســن، 

جنســیت، تاهــل، تحصیــالت و درآمــد بــود. 
 Physical( " ــراد بزرگســال ــرای اف ــی ب ــت بدن ــاس فعالی "مقی
Activity Scale of Adults ( توســط Scarapicchia و 
همــکاران )7( طراحــی  شــده اســت و شــامل 4 بخش و 11 ســوال 
ــزان آشــنایی و  مــی باشــد: آگاهــی از برنامــه هــای ورزشــی )می
آگاهــی فــرد از برنامــه هــای ورزشــی( کــه بــه وســیلۀ 3عبــارت به 
صــورت بلــی )نمــرۀ 1( و خیــر )نمــرۀ 2( انــدازه گیــری شــد. نمــرۀ 
ــدگان  ــاالی شــرکت کنن ــزان آگاهــی ب ــدۀ می بیشــتر نشــان دهن
اســت. انتظــارات نهایــی )میــزان همســویی و تطابــق رفتــار اجــرا 
شــده و پیامــد مــورد انتظــار( کــه بــه وســیلۀ 4 عبــارت بــا مقیــاس 
5 درجــه ای لیکــرت از 1 )کامــاًل مخالفــم( تــا 5 )کامــاًل موافقــم( 
ــن  ــذاری ای ــره گ ــه نم ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــری شــد. ب اندازه-گی
ــا 5  ــن 1 ت ــرات بی ــۀ نم ــت، دامن ــن اس ــاس میانگی ــش براس بخ
مــی باشــد کــه هــر چــه میانگیــن بــه 5 نزدیــک تــر باشــد نشــان 
دهنــدۀ انتظــارات باالتــر مــی باشــد. خودســودمندی )اعتمــاد فــرد 
بــه توانایــی هایشــان نســبت بــه اجــرای فعالیــت بدنــی( کــه بــه 
ــدازه گیــری شــد. قصــد شــرکت در فعالیــت  ــارت ان وســیلۀ 2 عب
بدنــی )برنامــۀ فــرد بــرای فعــال بــودن و داشــتن فعالیــت بدنــی( 
کــه بــه وســیلۀ 1 عبــارت انــدازه گیــری شــد. انجــام فعالیــت بدنی 

)پذیــرش و انجــام یــک رفتــار ماننــد انجــام فعالیــت بدنــی(، میزان 
فعالیــت بدنــی از دســتورالعمل 150 دقیقــه فعالیــت بدنــی متوســط 
تــا شــدید اســتفاده شــد. ایــن دســتوالعمل شــامل 1 ســوال اســت 
کــه میــزان فعالیــت بدنــی افــراد را در طــول 7 روز در 5 گــروه کمتر 
از 30 دقیقــه )نمــره 1(، 30 الــی 60 دقیقــه )نمــره 2(، 61 الــی 90 
ــی 150 دقیقــه )نمــره 4( و بیــش از 150  دقیقــه )نمــره 3(، 91 ال
دقیقــه )نمــره 5( مــی ســنجد. نمــرۀ باالتــر در ایــن دســتورالعمل 

نشــان دهنــدۀ میــزان فعالیــت بدنــی باالتــر اســت )8(. 
Scarapicchia و همــکاران )7( روایــی ســازۀ بــه روش تحلیــل 
عاملــی ایــن پرسشــنامه را بــر روی 2784 دانشــجو از کشــور کانــادا 
ــدازه گیــری  ــرازش الگــوی ان ــد و شــاخص هــای ب بررســی کردن
ایــن پرسشــنامه را مطلــوب گــزارش کــرد. عــالوه بــر ایــن، پایایــی 
ایــن پرسشــنامه را بــر روی نمونــه هــای فــوق از طریــق ضریــب 
آلفــای کرونباخ بررســی و 0/81 گزارش شــد. بعــالوه، Spence و 
همــکاران )16( روایــی همگــرا پرسشــنامه  ایــن مطالعــه را بر روی 
333 نوجــوان ورزشــکار کشــور کانــادا بررســی کردنــد و میانگیــن 
واریانــس اســتخراج شــده را 0/64 گــزارش کردنــد. بعــالوه، پایایــی 
ایــن پرسشــنامه را از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــر روی 333 
نوجــوان ورزشــکار کشــور کانــادا بررســی کردنــد و 0/74 گــزارش 

کردند.  
ــرای  ــنامه ب ــن پرسش ــه ای ــن ک ــل ای ــه دلی ــۀ حاضــر، ب در مطالع
ــه  ــدا پرسشــنامه ب ــران اســتفاده شــده اســت، ابت ــار در ای اولیــن ب
 Tsang فارســی ترجمــه شــد. جهــت ترجمــه پرسشــنامه، از روش
و همــکاران )17( اســتفاده شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا، نســخه 
انگلیســی آن توســط مترجمــی خــارج از گــروه پژوهــش به فارســی 
ترجمــه شــد، ســپس مشــابهت مفهومــی عبــارات ترجمــه شــده بــا 
مفاهیــم پرسشــنامه انگلیســی اصلــی توســط پژوهشــگران مطالعــه 
حاضــر بررســی شــد و ســپس روایــی صوریــی بــا کمــک مدرســین 
ــه  ــت ورزشــی ب ــری مدیری ــت ورزشــی و دانشــجویان دکت مدیری
تعــداد 16 نفــر آزمــوده شــد. بــه منظــور بررســی شــاخص روایــی 
محتــوا تعــداد 20 پرسشــنامه در اختیــار 10 نفــر از  مدرســین حــوزۀ 
ــران  ــران ته ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت ورزش مدیری
ــگاه آزاد  ــی دانش ــت ورزش ــین مدیری ــر از مدرس ــوب و 10 نف جن
ــت دادن  ــس از مطابق ــت و پ ــرار گرف ــمال ق ــران ش ــالمی ته اس
ــه  ــا اهــداف مطالعــه شــاخص روایــی محتــوا 0/88 ب گویــه هــا ب

دســت آمــد کــه از آن شــاخص روایــی محتــوا بــود. 
ــل  ــق تحلی ــنامۀ از طری ــازۀ پرسش ــی س ــر روای ــۀ حاض در مطالع
ــرکت  ــال ش ــراد بزرگس ــر از اف ــر روی 247 نف ــدی ب ــی تایی عامل
ــتی و  ــای تندرس ــتگاه ه ــی ایس ــای ورزش ــت ه ــده در فعالی کنن
ــل  ــج تحلی ــد. نتای ــی ش ــران بررس ــهر ته ــۀ 4 ش ــالمت منطق س
ــاالی 0/4 هســتند.  عاملــی نشــان داد کــه  بارهــای عاملــی آن ب
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عــالوه بــر ایــن، در مطالعــه حاضــر روایــی همگــرا پرسشــنامه از 
ــی و  ــده بررس ــتخراج ش ــس اس ــن واریان ــط میانگی ــق متوس طری
0/63، بــه دســت آمــد کــه براســاس معیــار Magner و همکاران 
)18( مقــدار قابــل قبــول 0/4 مــی باشــد کــه حاکــی از مطلــوب 
بــودن روایــی همگــرا مــی باشــد. همچنیــن، شــاخص دیگــر روایی 
همگــرا معیــار پایایــی ترکیبــی اســت کــه در ایــن مطالعــه 0/93به 
ــکاران )19(  ــار Fornell و هم ــاس معی ــه براس ــد ک ــت آم دس
مقــدار قابــل قبــول 0/70 مــی باشــد کــه حاکــی از مطلــوب بــودن 
روایــی همگــرا مــی باشــد. در مطالعــۀ حاضــر پایایی پرسشــنامه در 
بیــن افــراد نمونــه مطالعــه  از طریــق همســانی درونــی با محاســبه 
ــه  ــد ک ــه دســت آم ــی 0/73 ب ــزان پایای ــه می ــاخ ک ــای کرونب آلف

ــوب مــی باشــد.  ــار مطل براســاس Cronbach )20( معی
جمــع آوری داده هــا بدیــن صــورت بــود که پژوهشــگر در ایســتگاه 
هــای ورزش صبحگاهــی حاضــر مــی شــد و بعــد از صحبــت بــا 
مربــی و اجــازه ایشــان در پایــان ورزش بــا افــراد شــرکت کننــده  
در مــورد  پژوهــش و اهــداف آن توضیحــات الزم داده مــی شــد. 
ــس از  ــع و پ ــده توزی ــراد شــرکت کنن ــن اف ســپس پرسشــنامه بی

تکمیــل جمــع آوری گردیــد. زمــان جمــع آوری داده هــا یــک مــاه  
بــود.

روش آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش در دو ســطح 
توصیفــی و آمــار اســتنباطی انجــام گرفــت. بــرای تجزیــه و تحلیل 
ــد و از  ــتفاده ش ــی اس ــاری توصیف ــی از روش آم ــای توصیف داده ه
ــن  ــت تعیی ــد. جه ــبه ش ــد، محاس ــی، درص ــق فراوان ــن طری ای
ــا از شــاخص چولگــی و کشــیدگی  ــع داده ه ــودن توزی ــی ب طبیع
ــرای بررســی آزمــون الگــو از تحلیــل  اســتفاده شــد. همچنیــن، ب

ــد.  ــتفاده ش ــزار SmartPls 3.0 اس ــرم اف ــا ن ــیر ب مس

یافته ها 
نتایــج یافتــه هــای توصیفــی نشــان داد کــه از بیــن افــراد نمونــه 
تعــداد 53 نفــر 36 تــا 40 ســال )22 درصــد( بیشــترین فراوانــی و 
تعــداد 22 نفــر 46 تــا 50 ســال )9 درصــد( دارنــد. از بیــن شــرکت 
کننــدگان تعــداد 96 نفــر مــرد )39 درصــد( و تعــداد 151 نفــر زن 
ــر  ــداد 15 نف ــدگان تع ــرکت کنن ــن ش ــد. از بی ــد( بودن )61 درص

مجــرد )6 درصــد(، تعــداد 232 نفــر متاهــل )94 درصــد( بودنــد.

جدول 1: بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال

توزیع داده هاکشیدگیچولگیتعدادمتغیرهای پژوهش

نرمال1/79-2470/457آگاهی

نرمال1/051/36-247انتظارات نهایی

نرمال1/111/29-247خودسودمندی

نرمال0/851/92-247قصد فعالیت بدنی

همچنیــن، نتایــج )جــدول1( نشــان مــی دهــد کــه میــزان چولگــی نرمال1/31-0/047-247فعالیت بدنی
و کشــیدی در بــازۀ 2± قــرار دارد. بنابرایــن، توزیع داده هــا از توزیع 

نرمــال برخــوردار می باشــد. 
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شکل 1: الگو در حالت تخمین ضرایب استاندارد  

شکل 2: الگو برآورد آمارۀ تی
جدول2: وزن های رگرسیون استاندارد شده الگو پیش فرض

p-value آمارۀ tضرایب رگرسیونیمتغیر مستقل

0/010/3590/720-انتظارات نهایی  فعالیت بدنی

0/152/920/004خودسودمندی  فعالیت بدنی 

0/234/180/01آگاهی فعالیت بدنی

0/193/120/002قصد فعالیت بدنی فعالیت بدنی

ــو  ــده الگ ــتاندارد ش ــیونی اس ــای رگرس ــدول2(  وزن ه ــج )ج نتای

ــن  ــت بی ــوان گف ــی ت ــج، م ــاس نتای ــد. براس ــی ده ــان م را نش
انتظــارات نهایــی بــا ضریــب رگرســیونی  0/01 و مقــدار احتمــال 
)0/72( بــا فعالیــت بدنــی رابطــۀ معنــاداری وجــود نــدارد. امــا، بیــن 
ــال  ــدار احتم ــیونی  0/15 و مق ــب رگرس ــا ضری ــودمندی ب خودس
ــدار  ــیونی 0/23 و مق ــب رگرس ــا ضری ــی ب ــن آگاه )0/004(، بی
ــت  ــی رابطــۀ مثب ــت بدن ــا فعالی ــال )0/002( ب ــدار احتم ــیونی 0/19 و مق ــب رگرس ــا ضری ــی ب ــت بدن ــن قصــد فعالی ــال )0/001( و بی احتم

ــود دارد.  ــاداری وج معن

جدول3: معیارهای کلی کیفیت الگو

ضریب تعیینمیانگین واریانس استخراجی متغیرها
-0/54انتظارات نهایی
-0/55خودسودمندی

-0/64آگاهی
-0/60قصد فعالیت بدنی

0/570/098فعالیت بدنی

همچنیــن بــرای بررســی بــرازش الگو از شــاخص GOF اســتفاده 
مــی شــود. بــرای بدســت آوردن بــرازش الگــو در ابتــدا بایــد مقــدار 
اشــتراکی متغیــر وابســته )فعالیــت بدنــی( را )0/57( و ســپس مقدار 
ضریــب تعییــن )0/098( را در نظــر گرفــت و ســپس ایــن مقادیــر 

را در فرمــول زیــر گذاشــت.
GOF=√)Communality×Rsquare(

GOF=√)0.098×0.57=(
GOF=√)0.055(
GOF=0.236

در نتیجــه مقــدار شــاخص GOF برابــر اســت بــا 0/236 کــه ایــن 
ــوان  ــه عن ــه ســه مقــدار 0/01، 0/25، و 0/41 ب ــا توجــه ب عــدد ب
مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی بــرای GOF، حاکی از آن اســت 

کــه معیــار قــدرت کل الگــو متوســط مــی باشــد.  
بــه منظــور بــرازش الگــوی پژوهــش در نــرم افــزار PLS نســخۀ 
ــه شــده  ــرازش الگــو ارائ ــرای بررســی ب ــدی ب 3، معیارهــای جدی
اســت. شــاخص ریشــه میانگیــن مربعــات باقــی مانــده اســتاندارد 
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جدیدتریــن شــاخصی اســت کــه در نســخۀ 3 نــرم اقــزار PLS اســتفاده مــی شــود و براســاس نظــر Henseler  و همــکاران مقــدار ایــن 
شــاخص کمتــر از 1/0 یــا 08/0 مناســب قلمــداد مــی شــود و الگــو از بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت )21(. 

جدول4: خالصۀ شاخص های برازش الگو

مدل برآورد شدهشاخص ها

ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده 
 )SRMR(0/073

d_ULS0/242
d-G0/089

)Chi-Square( 192/109مربع کا
)IFN( 0/737شاخص نرم شده برازندگی

ــوان گفــت کــه  ــج )جــدول4( مــی ت ــه نتای ــا توجــه ب ــن، ب بنابرای
ــایر  ــت. س ــوردار اس ــی برخ ــرازش مطلوب ــش از ب ــوی پژوه الگ

ــد.   ــده ان ــبه ش ــز محاس ــو نی ــرازش الگ ــای ب ــاخص ه ش

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن عوامــل مرتبط بــا انجــام ورزش 
ــۀ 4  ــتی منطق ــای تندرس ــتگاه ه ــی ایس ــای ورزش ــه ه در برنام
شــهرداری تهــران انجــام شــد.  نتایــج نشــان داد که بیــن انتظارات 
نهایــی بــا فعالیــت بدنــی رابطــۀ معنــاداری وجــود نــدارد. انتظــارات 
ــاص، و  ــار خ ــک رفت ــده از ی ــی ش ــش بین ــای پی ــی پیامده نهای
تاثیرگــذاری بــر رفتــار از طریــق دریافــت مشــوق )نتایــج مثبــت( یا 
ممانعــت کننــده )نتایــج منفــی( مــی باشــد کــه در صــورت دریافت 
ــه ورزش تمایــل پیــدا مــی کننــد.  مشــوق هــای مثبــت، افــراد ب
بنابرایــن، احتمــااًل افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه بــه نتایــج 
مــورد انتظــار از شــرکت در فعالیــت های ورزشــی دســت پیــدا نمی 
 Scarapicchia  ،کننــد. برخــالف یافتــه هــای پژوهــش حاضــر
و همــکاران )7( بــه ارزیابــی کمپیــن بازاریابــی اجتماعــی در ترویــج 
فعالیــت بدنــی پرداخــت. در ایــن مطالعــه 2784 دانشــجو کانادایــی 
ــد و نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه  در ســال 2013 شــرکت کردن
نشــان داد کــه تمــام مولفــه هــای بازاریابــی اجتماعــی بــر فعالیــت 
بدنــی رابطــه مثبــت معنــاداری دارنــد.  Morrison و همــکاران 
)22( بــا بررســی رابطــه انتظــارات نهایــی بــا شــرکت در فعالیــت 
فعالیــت بدنــی را بــر روی 369 بیمــار ام اس انجــام دادنــد. نتایــج 
ــا  ــاداری ب ــت معن ــه مثب ــی رابط ــارات نهای ــه انتظ ــان داد ک نش
 Mielenz  ،مشــارکت در فعالیــت بدنــی بیمــاران دارد. همچنیــن
و همــکاران )23( رابطــۀ خودســودمندی و انتظــارات نهایــی 
ــج  ــد. نتای ــروز را بررســی کردن ــاران آرت ــی در بیم ــت بدن ــا فعالی ب
نشــان داد کــه بیــن خودســودمندی و انتظــارات نهایــی بــا فعالیــت 
بدنــی رابطــۀ مثبــت معنــاداری وجــود دارد. بنابرایــن، یافتــه هــای 
ــا نتایــج Scarapicchia و همــکاران  ایــن بخــش از مطالعــه ب

)7( Morrison و همــکاران )22( و Mielenz و همــکاران  
ــویی                  ــن ناهمس ــی ای ــل احتمال ــد. از دالی ــی باش ــو م )23( ناهمس

مــی تــوان بــه تفــاوت جامعــۀ آمــاری مطالعــات اشــاره کــرد. 
ــودمندی  ــن خودس ــه بی ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــر ای ــه دیگ یافت
بــا فعالیــت بدنــی رابطــۀ مثبــت معنــی داری وجــود دارد. 
خودســودمندی قضــاوت افــراد و اعتمــاد آنهــا بــه توانایــی هایشــان 
ــراد  ــی اف ــع وقت ــت. در واق ــت اس ــک فعالی ــرای ی ــه اج ــبت ب نس
نســبت بــه مهارتهــا و توانایــی هــا و شــرایط شــان بــرای شــرکت 
در فعالیــت بدنــی اعتمــاد داشــته باشــند، میــزان شــرکت در فعالیت 
بدنــی افزایــش مــی یابــد )11(. در راســتای یافتــه هــای پژوهــش 
ــه ارزیابــی کمپیــن  حاضــر،  Scarapicchia و همــکاران )7( ب
ــن  ــی پرداخــت. در ای ــت بدن ــج فعالی ــی در تروی ــی اجتماع بازاریاب
مطالعــه 2784 دانشــجو کانادایــی در ســال 2013 شــرکت کردنــد 
ــی  ــام شــاخص هــای بازاریاب ــه تم ــج حاصــل نشــان داد ک و نتای
اجتماعــی بــا فعالیــت بدنــی همبســتگی مثبــت معنــاداری دارنــد. 
ــکاران )23( رابطــۀ خودســودمندی و انتظــارات  Mielenz و هم
ــد.  ــروز را بررســی کردن ــی در بیمــاران آرت ــت بدن ــا فعالی ــی ب نهای
ــی  ــارات نهای ــودمندی و انتظ ــن خودس ــه بی ــان داد ک ــج نش نتای
ــا فعالیــت بدنــی رابطــۀ مثبــت معنــاداری وجــود دارد. بنابرایــن،  ب
یافتــه هــای ایــن بخــش از مطالعــه بــا نتایــج Scarapicchia و 
همــکاران )7( و Mielenz و همــکاران  )23( همســو مــی باشــد.  
یافتــه هــای دیگــر ایــن پژوهــش مبیــن آن بــود کــه بیــن آگاهــی 
بــا فعالیــت بدنــی همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. آگاهی 
منجــر بــه تغییــر در هنجارهــای ذهنــی و نگــرش در بیــن گــروه 
ــای  ــت ه ــناخت از فعالی ــق ایجــاد ش ــود و از طری ــی ش ــدف م ه
گــروه هــای اجتماعــی و اهــداف آنهــا و همچنیــن نــوع فعالیــت 
هایــی کــه در گــروه هــا انجــام مــی شــود، بــه نوبــه خــود منجــر 
ــتا،  ــن راس ــود. در ای ــی ش ــی م ــای بدن ــارکت در فعالیته ــه مش ب
Scarapicchia و همــکاران )7( بــه ارزیابــی کمپیــن بازاریابــی 
ــله  ــوی سلس ــاس "الگ ــی براس ــت بدن ــج فعالی ــی در تروی اجتماع
ــج مطالعــه نشــان داد کــه تمــام  ــد.  نتای ــرات" پرداختن مراتــب اث
ــر فعالیــت بدنــی همبســتگی   مولفــه هــای بازاریابــی اجتماعــی ب
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مثبــت معنــاداری دارنــد. نتایــج مطالعــه Kamada و همــکاران 
)24( بــا عنــوان بررســی نقــش کمپیــن هــای اجتماعــی در ترویــج 
فعالیــت بدنــی، نشــان دادنکــه آگاهــی از کمپیــن هــا بــر بهبــود 
میــزان فعالیــت بدنــی همبســتگی مثبــت معنــاداری دارد. بنابرایــن، 
ــج Scarapicchia  )7( و  ــا نتای ــش ب ــن بخ ــای ای ــه ه یافت

ــی باشــد.   ــکاران )24( همســو م Kamada و هم
یافتــه هــای دیگــر نشــان داد کــه بیــن قصــد فعالیــت بدنــی بــا 
فعالیــت بدنــی  همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. قصــد و 
یــا تمایــل مهمتریــن ســازه در ایجــاد تغییــر در رفتــار افــراد مــی 
توانــد مهمتریــن و قــوی تریــن پیــش بینــی کننــدۀ میــزان و تعداد 
ــه  ــود و در نتیج ــوب ش ــی محس ــت بدن ــی و فعالی ــات ورزش جلس
منجــر بــه ایجــاد تغییــر در رفتــار افــراد جهــت شــرکت در فعالیــت 
 Scarapicchia ــه ــج مطالع ــتا، نتای ــن راس ــود. در ای ــی ش بدن
ــی  ــای بازاریاب ــاخص ه ــام ش ــه تم ــان داد ک ــکاران )7( نش و هم
اجتماعــی بــر فعالیــت بدنــی همبســتگی مثبــت معنــاداری دارنــد. 
بنابرایــن، یافتــه هــای ایــن بخــش بــا نتایــج Scarapicchia و 

همــکاران )7( همســو مــی باشــد.  

نتیجه گیری

ــا  ــد ب ــی و قص ــودمندی، آگاه ــه خودس ــان داد ک ــا نش ــه ه یافت
شــرکت در فعالیــت بدنــی همبســتگی مثبــت معنــاداری دارد. ایــن 
ــد  ــی توان ــا م ــن متغیره ــه ای ــه ب ــه توج ــت ک ــوم اس ــدان مفه ب
میــزان مشــارکت افــراد در فعالیــت بدنــی را افزایــش دهــد. از ایــن 
ــی برنامــه ریــزی  رو، پیشــنهاد مــی شــود متولیــان ورزش همگان
ــت  ــراد را در اولوی ــا در اف ــود آنه ــا و بهب ــازه ه ــن س ــاس ای براس
برنامــه هــای عملیاتــی قــرار دهنــد. عــدم همســانی در وضعیــت 
ــودن قلمــرو  اقتصــادی و اجتماعــی پاســخ دهنــدگان و محــدود ب
مطالعــه بــه منطقــۀ چهــار شــهرداری تهــران از محدودیــت هــای 

ــود.  ایــن پژوهــش ب

سپاسگزاری 
مقالــه حاضــر از رســالۀ دکتــری دانشــجو معصومــه پاشــانجاتی و 
ــد اخــالق  ــا ک ــر رضــا نیــک بخــش ب ــای دکت ــی آق ــه راهنمای ب
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــخ 96/11/5 در دانش 14121410962001 تاری
واحــد تهــران جنــوب در ســال 1398 مــی باشــد. بدیــن وســیله از 
زحمــات تمامــی مســئوالن و دســت انــدرکاران دانشــگاه دانشــگاه 
ــی              ــکر و قدردان ــال تش ــوب کم ــران جن ــد ته ــالمی واح آزاد اس
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