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چکیده
مقدمه :ورزش یکی از رفتارهایی است که انجام آن تأثیر بسزایی در سالمت دارد .هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با انجام
ورزش در ورزشکاران دختر شهرستان زنجان در سال  5931-5931بر اساس نظریه رفتار منطقی میباشد.
روش کار :این مطالعه از نوع توصیفی -همبستگی و جامعه پژوهش شامل  540نفر دختران ورزشکارشهرستان زنجان بودند که به
روش نمونه گیری تصادفی -خوشهای انتخاب شدند .ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه جمعیت شناختی و "مقیاس فعالیت بدنی
دختران دانشجو" ( )Physical Activity Scale of Females Studentsاست .این مقیاس دارای  40عبارت و مشتمل بر 1
قسمت است .روایی صوری و محتوایی آن توسط  51نفر از مدرسین دانشگاه تائید شد و پایایی به روش آلفای کرونباخ و همبستگی
درون گروهی باشرکت  51ورزشکار زن انجام شد .تحلیل دادههای جمع آوری شده با نرم افزار اس پی اس اس نسخه  25انجام شد.
یافتهها :بین نگرش به ورزش با تمایل به انجام ورزش ( )005/0 = P،r = -0/24و انجام ورزش ( )003/0 = P،r = -0/21رابطه
معنی دار و منفی وجود داشت .ارتباط مثبت و معنی دار بین تمایل به انجام ورزش و انجام ورزش ( )= P 01/00 ،r = 0/13وجود
داشت .همچنین بین هنجار ذهنی در مورد ورزش و نگرش به ورزش ( )= P 01/00 ،r = 0/20ارتباط وجود داشت.
نتیجه گیری :بین نگرش به ورزش با تمایل به انجام ورزش و انجام ورزش رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد .ارتباط مثبت و معنی
دار بین تمایل به انجام ورزش و انجام ورزش وجود داشت .همچنین بین هنجار ذهنی در مورد ورزش و نگرش به ورزش ارتباط وجود
داشت .پیشنهاد میشود که یافتههای این مطالعه به منظور ارتقاء سطح فعالیت بدنی در بانوان و گروههای سنی مختلف جامعه بکار
رود.
واژگان کلیدی :نگرش ،هنجار ذهنی ،فعالیت بدنی ،نظریه رفتار منطقی ،دختران ورزشکار
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
افزایش تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت ( .)4موانع مشارکت
زنان در ورزش به سه دسته تقسیم بندی میشود .دسته اول ،موانع
عملی هستند مانند کمبود زمان ،فرزند پروری ،ضعف وضعیت مالی،
کمبود حمل و نقل عمومی ،امنیت شخصی ،و عدم دسترسی به
تسهیالت ورزشی .دسته دوم موانع شخصی هستند مانند نوع تلقی زنان
از بدن ،پوشاک و تجهیزات ورزشی ،فقدان اعتماد به نفس ،و باالخره
دسته سوم ،موانع اجتماعی و فرهنگی هستند که شامل حاکمیت
فرهنگ مردانه در ورزش ،سوء استفادههای جنسی و عدم پوشش
رسانهای ورزشهای زنان میباشند ( .)1از سوی دیگر ،با توجه به
باورهای مذهبی و حفظ حجاب ،بانوان ایرانی نمیتوانندبه طور گسترده
در فعالیتهای ورزشی شرکت کنند ( .)1دیدارلو و همکاران ( )7در

ورزش تأثیر بسزایی برسطح سالمت انسان میگذارد .به علت صنعتی
شدن جوامع ،علیرغم تاکید فراوان بر روی فواید انجام ورزش ،افراد
جامعه کمتر زمان خود را به انجام ورزش اختصاص میدهند ( .)5اگر
افراد سبک زندگی مناسبی مانند رعایت رژیم غذایی صحیح و انجام
ورزش به طور منظم داشته باشند احتمال وقوع مرگهای زود هنگام
ناشی از ابتال به بیماریهای مختلف در آنها نیز کاهش مییابد (.)2
تفریحات ورزشی منظم سبب کاهش تنش ،اضطراب ،افسرگی و تنهایی
و بی حوصلگی میشود ( .)9بر این اساس حضور زنان به عنوان نیمی از
جامعه در فعالیتهای تربیت بدنی و ورزشی به عنوان یک ضرورت انکار
ناپذیر و حیاتی میباشد که تأمین سالمت و بهداشت جسم و روان و
پیشگیری کننده انواع انحرافات اجتماعی ،کاهش هزینههای درمانی و
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اساس فرمول ضریب همبستگی زیر با فرض  𝛽 = 0/20 ،α = 0/01و
( r = 0/52همبستگی بین هنجار و تمایل به ورزش) برابر با  590نفر
به دست آمد .تعداد نمونه نهایی با در نظر گرفتن بی پاسخ 511 ،دختر
ورزشکار بود.

پژوهشی که با هدف عوامل مؤثر بر رفتار فعالیت بدنی زنان مبتال به
دیابت نوع  2در شهرستان خوی انجام شد ،نشان دادند خودکارآمدی
درک شده قویترین و موثرترین متغییر برای قصد به انجام رفتار فعالیت
بدنی شناخته شد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت بدنی را
تحت تأثیر قرار داد .حسینی و همکاران ( )0در پژوهشی که در
دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام شد ،نشان دادند
که"نگرش به فعالیت بدنی" با "هنجار ذهنی در مورد فعالیت
بدنی"و"تمایل به انجام فعالیت بدنی" رابطه مستقیم و مثبت دارد.
دهداری و همکاران ( )3در پژوهشی که در دانشجویان دختر دانشگاه
علوم پژشکی تهران انجام شد ،نشان دادند که بر اساس نظریه رفتار
منطقی ،نگرش میتواند پیش بینی کننده قصد انجام جراحی زیبایی
در آینده باشد .غالم نیا شیروانی و همکاران ( )50پژوهشی بر روی
فعالیت بدنی زنان ساکن در شهرکهای سازمانی تهران انجام دادند .این
پژوهش روابط اجزای "نظریه رفتار برنامه ریزی شده" با فعالیت بدنی
زنان ساکن در منازل سازمانی را آشکار ساخت و هنجار ذهنی قویترین
پیش بینی کننده قصد انجام رفتار بود)55( Budreau & Godin .
در پژوهشی که در افراد مبتال به دیابت در کانادا انجام شد ،نشان دادند
شاخص توده بدنی ،سن ،جنس و سطح تحصیالت با تمایل به انجام
ورزش رابطه معنی داری دارد .نتایج پژوهشی که در دانش آموزان
دبیرستانی در هنگ کنگ برای پیش بینی قصد فعالیت بدنی انجام شد،
نشان دادکه"نظریهرفتار برنامهریزی شده"الگوی مفیدی برای پیشبینی
فعالیت بدنی نوجوانان بوده و در میان متغیرها ،کنترل رفتاری درک
شده نقش مهمی در الگوسازی قصد فعالیت بدنیدر دانشآموزان را
داشته است ( .)52پژوهشهای انجام شده نشان دهنده آن است که
پژوهشدر رابطه با فعالیت ورزشی در بانوان مساله مهمی است .هدف
پژوهش حاضر تعیین عوامل مرتبط با انجام ورزش در ورزشکاران دختر
شهرستان زنجان در سال  5931بر اساس نظریه رفتار است.
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ابزار گرد آوری دادهها شامل سؤاالت جمعیت شناختی و "مقیاس
فعالیت بدنی زنان دانشجو" ( Physical Activity Scale of
 )Females Studentsبود .سؤاالت جمعیت شناختی شامل سواالتی
مانند سن ،شاخص توده بدنی ،پایه تحصیلی ،وضعیت تأهل ،فعالیت
ورزشی والدین ،تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر و میزان درآمد خانواده
بود .ابزار "مقیاس فعالیت بدنی زنان دانشجو" مشتمل بر  4قسمت است:
 -5نگرش به ورزش ( 54عبارت)  -2هنجارهای ذهنی در مورد ورزش
( 50عبارت)  -9تمایل به انجام ورزش ( 9عبارت)  -4انجام ورزش (9
عبارت) که جمعاً  40عبارت را شامل گردید .مقیاس فوق در مطالعه
خاوری ( )59براساس اهداف پژوهش و با استفاده از منابع علمی،
مقاالت ،مطالعات سایر پژوهشگران و پیشنهاد  Ajzenطراحی شد.
هرگویه در این مقیاس در پیوستار پنج درجهای لیکرت بسیار کم ()5
و خیلی زیاد ( )1درجه بندی گردید .در پرسشنامه خاوری ()59
متغیرهای خارجی (مشخصات جمعیت شناختی شامل  52عبارت)،
نگرش به ورزش  29عبارت ،هنجار ذهنی  50عبارت ،تمایل به انجام
ورزش  9عبارت ،انجام ورزش  9عبارت( ،جمعاً  15سؤال) طراحی شد.
سپس در اختیار  51نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و  50نفر از افراد
متخصص در زمینه ورزش و  50نفر از دانشجویان واجد شرایط قرار
داده شد و توسط این افراد بر اساس شاخص والتس و باسل مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج حاصل از شاخص روایی محتوا در قسمتهای"نگرش
به ورزش" و"هنجار ذهنی در مورد ورزش" نشان داد که حداکثر شاخص
روایی  500درصد و حداقل  71درصد بود .میانگین شاخص روایی محتوا
در قسمتهای مذکور به ترتیب  31/21و  00/29درصد بود و شاخص
روایی محتوا برای کل پرسشنامه  34/14درصد بدست آمد.
در پژوهش خاوری ( )59جهت تعیین پایایی ابزار از روش ثبات درونی
(آلفای کرونباخ) و آزمون مجدد استفاده شد .جهت تعیین ثبات درونی،
پرسشنامه به  20نفر از دانشجویان واجد شرایط داده شد و سپس آلفای
کرونباخ اندازه گیری شد .ضریب آلفای کرونباخ در بخش"نگرش به
ورزش"" ،هنجار ذهنی در مورد ورزش"" ،تمایل به انجام ورزش" و "
انجام ورزش" به ترتیب عبارتند از  0/02 ،0/0،07/0،01/03بدست آمد.
جهت تعیین ثبات خارجی از روش آزمون مجدد استفاده شد که
پرسشنامه به فاصله  51روز به تعداد  51نفر از دانشجویان واجد شرایط
داده شد و از آنها درخواست شد که پرسشنامه مزبور را تکمیل کنند.
ضریب اسپرمن در بخش"نگرش به ورزش""،هنجار ذهنی در مورد
ورزش""،تمایل به انجام ورزش"و "انجام ورزش" به ترتیب عبارتند از
 0/0،73/0،00/0،34/02بود.
در مطالعه حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش شاخص روایی
محتوا و صوری استفاده شد .پرسشنامه مورد تأیید  51نفر از مدرسین
دانشگاه قرارگرفت .نتایج حاصل از شاخص روایی محتوا در قسمتهای
"نگرش به ورزش"" ،هنجارهای ذهنی در مورد ورزش" نشان دادکه

روش کار
این پژوهش توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه پژوهش شامل
دختران ورزشکار شهرستان زنجان در سال  31-31بود .نمونه پژوهش
در این مطالعه شامل تعداد  540نفر از ورزشکاران دختر شهرستان
زنجان بود .معیارهای ورود واحدهای پژوهش عبارتاند از :ساکن
شهرستان زنجان باشند ،در محدوده سنی  21-51سال باشند ،ورزشکار
باشند با بیش از  2سال سابقه فعالیت ورزشی در رشتههای گروهی و
توپی (بسکتبال ،والیبال ،هندبال ،فوتسال و  )...و مبتال به بیماریهای
مزمنی که محدودیت در انجام ورزش ایجاد کند ،نباشند .روش نمونه
گیری در این پژوهش به صورت تصادفی-خوشه ای بود .ابتدا تمامی
مجموعههای ورزشی شهرستان زنجان که  1مجموعه (انقالب51 ،
خرداد ،امام علی ،پیام ،ایثارگران ،کارگران) میباشد فهرست و از بین
آنها به صورت تصادفی ساده  9مجموعه ورزشی (مجموعه ورزشی
انقالب ،مجموعه ورزشی  51خرداد ،مجموعه ورزشی ایثارگران) انتخاب
گردید .در ادامه از هر مجموعه سالنهای مختص رشتههای توپی به
صورت تصادفی ساده انتخاب شد .از هر مجموعه 4 ،رشته ورزشی توپی
به روش تصادفی ساده انتخاب ( 12ورزشکار دختر) و از هر رشته ورزشی
 59نفر به صورت تصادفی ساده (با توجه به روز و زمان برگزاری و
کالسها در نوبت صبح و بعدازظهر) انتخاب گردید .تعداد نمونه الزم بر
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با نرم افزار  SPSS 21تحلیل شد .سطح معنی داری برابر با  0/01در
نظر گرفته شد.

حداکثرو حداقل نمره مربوط بودن ( 79-500درصد) ،واضح بودن
( 17-500درصد) ،و ساده بودن ( 17-500درصد) بدست آمد .پایایی
ابزار از روش ثبات درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد .جهت تعیین
ثبات درونی ،پرسشنامه به  51نفر از ورزشکاران داده شد و سپس آلفای
کرونباخ اندازه گیری شد .ضریب آلفای کرونباخ در "نگرش به ورزش"
برابر با  0/71و در "هنجارهای ذهنی در مورد ورزش" برابر با ،0/01
بدست آمد .جهت تعیین ثبات خارجی ازهمبستگی درون گروهی
استفاده شد که پرسشنامه به فاصله  51روز به تعداد  51نفر از
ورزشکاران داده شد و از آنها درخواست شد که پرسشنامه مزبور را
تکمیل کنند .مقدار همبستگی درون گروهی در نگرش به ورزش،
هنجارهای ذهنی در مورد ورزش ،تمایل به ورزش و انجام ورزش ،به
ترتیب 0/19 ،0/71 ،0/90 ،و  0/02به دست آمد .پرسشنامهها با توجه
به موازین اخالقی بدون ذکر نام و نام خانوادگی توزیع گردید .به شرکت
کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات پرسشنامه محرمانه خواهد بود.
متغیرهای کمی به صورت میانگین و انحراف معیار و متغیرهای کیفی
به صورت تعداد (درصد) گزارش شدند .به منظور بررسی روابط علیتی
میان نگرش به ورزش ،هنجار ذهنی در مورد ورزش ،تمایل به انجام
ورزش و انجام ورزش تحلیل مسیر به کار برده شد که با نرم افزار
 AMOS 20انجام شد و به دلیل برقرار نبودن فرضیه توزیع نرمال
چند متغیره برآوردها به روش ناپارامتری محاسبه شدند .همچنین برای
محاسبه همبستگی میان سازههای مختلف ضریب همبستگی پیرسن و
اسپیرمن استفاده شد .به منظور بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناسی
بر روی نگرش به ورزش و هنجار ذهنی در مورد ورزش ،ضریب
همبستگی پیرسن ،آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس استفاده شد که

یافتهها
از تعداد  511پرسشنامه که در اختیار ورزشکاران قرار گرفت 540
پرسشنامه تکمیل شد و تحلیل برای این تعداد انجام شد .نتایج نشان
داد که اکثریت ورزشکاران در مقطع دبیرستان ( 91/7درصد) و در
مقطع راهنمایی ( 51/7درصد) مشغول به تحصیل با میانگین (انحراف
معیار) سنی  )9/51( 50/59و دامنه سنی  50سال بودند و همچنین
اکثریت ورزشکاران دارای والدینی ( 99/1درصد پدر 97/3،درصد مادر)
با تحصیالت زیر دیپلم و اقلیت ورزشکاران دارای والدینی با تحصیالت
کارشناسی ارشد و باالتر بودند .بعالوه ( 97/3درصد) از ورزشکاران دارای
سطح درآمد خانواده  5تا  2میلیون تومان بودند و همچنین اکثریت
والدین واحدهای پژوهش ( 12/3درصد) فعالیت ورزشی داشتند.
میانگین و انحراف معیار نگرش ،هنجار ذهنی ،تمایل و انجام ورزش در
جدول  5ذکر شده است 52 .نفر ( 0/1درصد) تمایل به ورزش سبک،
 11نفر ( 40درصد) تمایل به ورزش متوسط 11 ،نفر ( 40درصد) تمایل
به ورزش سنگین 51 ،نفر ( 55/4درصد) تمایل به ورزش ترکیبی
داشتند.
نتایج جدول  2نشان میدهد که بین تمایل به ورزش و انجام ورزش
همبستگی مثبت و معنادار ( ،)P > 0/005 ،r = 0/13بین نگرش به
ورزش و تمایل به انجام ورزش همبستگی منفی و معنادار (،r = -0/24
 ،)P=0/001بین نگرش به ورزش و انجام ورزش همبستگی منفی و
معنادار ( )P = 0/009 ،r = -0/21و بین نگرش به ورزش و هنجاز ذهنی
در مورد ورزش ارتباط معنادار وجود داشت (.)P = 0/005 ،r = 0/20

جدول  :1میانگین و انحراف معیار نگرش به ورزش ،هنجار ذهنی به ورزش و تمایل به ورزش و انجام ورزش در ورزشکاران دختر
انحراف معیار

متغیر

میانگین

نگرش

25/11

1/04

هنجار

25/02

7/72

تمایل به ورزش

27/54

50/45

انجام ورزش

27/25

53/39

مینیمم

ماکسیمم

54

42

50

41

1

553

1

553

جدول  :2همبستگی میان نگرش به ورزش ،هنجار ذهنی به ورزش ،تمایل به انجام ورزش و انجام ورزش در ورزشکاران دختر
متغیرها

هنجارذهنی درمورد ورزش

نگرش به ورزش

تمایل به انجام ورزش

هنجار ذهنی در مورد ورزش
ضریب همبستگی
-Pمقدار

* 0/20
0/005

تمایل به انجام ورزش
ضریب همبستگی

-0/24

-0/09

-Pمقدار

0/001

0/134

ضریب همبستگی

-0/21

0/01

0/13

-Pمقدار

0/009

0/110

> 0/005

انجام ورزش

* :ضریب همبستگی پیرسن؛ مابقی همه ضریب همبستگی اسپیرمن
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تحلیل مسیر به منظور بررسی همبستگی و عوامل مؤثر بر انجام ورزش
در ورزشکاران دختر شهرستان زنجان در تصویر  5رسم شده است که
شامل ضرایب رگرسیون استاندارد شده به همراه ضریب همبستگی
نمایش است .نتایج نشان داد که نگرش به ورزش ( )β = -0/27با تمایل
به انجام ورزش رابطه معنادار و منفی داشت و تمایل به انجام ورزش
( )β = 0/13با انجام ورزش رابطه مستقیم و مثبت داشت .هنجار ذهنی
در مورد ورزش و نگرش به ورزش ( )r = 0/20رابطه داشتند .اما بین
نگرش به ورزش با انجام ورزش ( )β = -0/04و هنجار ذهنی در مورد
ورزش و انجام ورزش ( ،)β = 0/00و همچنین هنجار ذهنی در مورد
ورزش با تمایل به انجام ورزش ( )β = -0/05رابطهای وجود نداشت.
در جدولهای  9و  ،4ارتباط میان متغیرهای جمعیتشناسی با نگرش
به ورزش و هنجار ذهنی بررسی میشوند .بین نگرش به ورزش و سن
همبستگی منفی و معنادار ( )P > 0/005 ،r = -0/91وجود داشت
(جدول .)9
اختالف میانگین نگرش و هنجار ذهنی به ورزش در سطوح مختلف
تحصیالت دختران ورزشکار معنادار بود ( ،)P > 0/005به طوری که در
دختران دبیرستانی بیشتر از سایر سطوح بودند .اختالف معناداری بین
میانگین نگرش به ورزش در سطوح درآمد وجود داشت که در افراد با
درآمد باالی  9میلیون تومام بیشتر بود ( )P = 0/052و اختالف میانگین
هنجار ذهنی به ورزش در درآمدهای مختلف معنی دار نبود .ارتباط
معناداری بین وضعیت تأهل ،تحصیالت مادر و پدر و فعالیت ورزشی
والدین با نگرش و هنجار ذهنی به ورزش مشاهده نشد (جدول .)4

بحث
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نگرش به ورزش با سن رابطه منفی
و معنی داری وجود دارد به طوری که هر چه سن دختران باالتر باشد نگرش
به ورزش در آنها پایینتر بود .بین نگرش به ورزش و هنجار ذهنی در مورد
ورزش با شاخص توده بدنی همبستگی معنی داری وجود ندارد ،این نتیجه
با یافتههای حسینی و همکاران ( )0همسو میباشد ولی  Karvinenو
همکاران ( )54در مطالعه خود بیان کردند افراد چاق نسبت به افراد دارای
وزن طبیعی و دارای اضافه وزن به طور معنی داری نمرات کمتری را از
قسمت نگرش به ورزش کسب کرده بودند .به نظر میرسد علت آن
تفاوتهای فرهنگی میان مطالعه حاضر و سایر مطالعات باشد .بیشترین
میانگین نمره نگرش به ورزش و هنجار ذهنی در مورد ورزش متعلق به
ورزشکاران مجرد میباشد .بعالوه آزمون تی نشان داد که میانگین نمره
نگرش و هنجار ذهنی در مورد ورزش در دو گروه ورزشکاران مجرد و متأهل
تفاوت معنادار آماری ندارد .از طرف دیگر  Karvinenو همکاران ( )54در
مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که افراد متأهل دارای نمره میانگین
بیشتری از نگرش به ورزش نسبت به افراد مجرد کسب نمودهاند .به نظر
میرسد علت نتایج بدست آمده پژوهش حاضر و سایر پژوهشها تفاوتهای
فرهنگی و تعداد کم افراد متأهل در پژوهش حاضر بود .یافتههای مطالعه
حاضر نشان داد که اکثریت افراد در مقاطع تحصیلی مختلف دارای نگرش
مثبت به ورزش بودند .بعالوه ،اختالف معنی داری بین میانگین نگرش به
ورزش و هنجار ذهنی درمورد ورزش در سطوح مختلف تحصیالت دختران
وجود داشت ،ورزشکاران با تحصیالت دبیرستان دارای نگرش به ورزش و
هنجار ذهنی در مورد ورزش بیشتری نسبت به سایر تحصیالت میباشند.

تصویر  :1مدل تحلیل مسیر و ضرایب همبستگی عوامل مرتبط با انجام ورزش در ورزشکاران دختر
جدول  :3همبستگی میان نگرش به ورزش و هنجار ذهنی در مورد ورزش با سن و شاخص توده بدنی در ورزشکاران دختر
متغیرها

سن

شاخص توده بدنی

-0/91

-0/01

> 0/005

0/444

نگرش به ورزش
ضریب همبستگی*
-Pمقدار
هنجار ذهنی در مورد ورزش
ضریب همبستگی*

-0/01

-0/05

-Pمقدار

0/151

0/017

* :ضریب همبستگی پیرسن

50

نوری و همکاران

جدول  :4مقایسه میانگین نگرش به ورزش و هنجار ذهنی در مورد ورزش در سطوح مختلف متغیرهای جمعیت شناسی در ورزشکاران دختر
طبقه

میانگین

تعداد

انحراف معیار

-pمقدار

نگرش به ورزش
>0/005

تحصیالت دختران
راهنمایی

22

29

1/22

دبیرستان

10

24/94

7/92

دیپلم

99

53/70

1/04

تحصیالت دانشگاهی

91

50/00

1/72

مجرد

522

22/00

1/04

متأهل

50

50/72

1/21

47

22/59

7/72

دیپلم

42

53/72

7/11

کاردانی/کارشناسی

92

22/59

7/72

کارشناسی ارشد و باالتر

53

53/72

7/11

19

20/25

1/21

دیپلم

42

22/17

1/72

کاردانی/کارشناسی

91

29/29

7/90

کارشناسی ارشد و باالتر

50

53/30

7/70

کمتر از 5

29

22/11

1/14

5-2

19

20/03

1/09

2-9

20

20/54

1/71

بیشتر از 9

91

24/47

0/29

بلی

74

20/00

1/99

خیر

11

22/15

7/90

**0/015

وضعیت تأهل

*0/541

تحصیالت پدر
زیردیپلم

*0/590

تحصیالت مادر
زیردیپلم

*

*0/052

درآمد

**0/553

فعالیت ورزشی والدین

هنجار ذهنی در مورد ورزش
*0/041

تحصیالت دختران
راهنمایی

22

50/41

1/77

دبیرستان

10

29/00

7/91

دیپلم

99

25/37

7/24

تحصیالت دانشگاهی

91

20/37

3/00

مجرد

522

22/59

7/72

متأهل

50

53/72

7/11

47

53/40

1/42

دیپلم

42

22/99

1/15

کاردانی/کارشناسی

92

29/90

0/39

کارشناسی ارشد و باالتر

53

24/01

3/11

19

20/10

1/05

دیپلم

42

25/57

1/54

کاردانی/کارشناسی

91

29/01

3/19

کارشناسی ارشد و باالتر

50

29/30

3/53

کمتر از 5

29

20/74

7/91

5-2

19

25/42

7/39

2-9

20

22/25

7/31

بیشتر از 9

91

22/05

7/11

بلی

74

20/35

7/34

خیر

11

22/01

7/45

**0/250

وضعیت تأهل

*0/012

تحصیالت پدر
زیردیپلم

*0/053

تحصیالت مادر
زیردیپلم

*0/744

درآمد

**0/590

فعالیت ورزشی والدین

* :آنالیز واریانس یک طرفه؛ ** :تی مستقل

53

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،1شماره  ،1آذر و دی 6931

نتایج نشان میدهد که تحصیالت والدین (پدر-مادر) و انجام یا عدم
انجام فعالیتهای ورزشی آنها عامل موثری در افزایش یا کاهش نگرش
به ورزش و هنجارذهنی در مورد ورزش دختران ورزشکار نمیباشد.
بررسی پژوهش نشان داد با افزایش سن ورزشکاران نگرش به ورزش در
آنها پایینتر میشود ،میتوان دالیل متفاوتی مانند افزایش نقشها در
سنین باالتر دختران در زندگی و در اولویت قرارندادن انجام ورزش،
عقب ماندن از کارهای روزانه ،در دسترس نبودن اماکن ورزشی ،تنبلی
و بی حوصلگی ،مشکالت مالی یا اختصاص زمانهای غیر قابل استفاده
به بانوان ،یا عدم ارزش گذاری مناسب به جایگاه ورزشکار به خصوص
مدال آوران را بیان نمود .همچنین مقطع دبیرستان نسبت به سایر
مقاطع تحصیلی نگرش به ورزش و هنجار ذهنی در مورد ورزش باالتری
داشتند ،با توجه به نتایج یافتهها میتوان حساسیتهای اجتماعی سنین
نوجوانی و بلوغ ،توجه به رشد جسمانی و تناسب اندام را ذکر نمود.

دراین پژوهش میانگین نمرات نگرش به ورزش و هنجار ذهنی در مورد
ورزش برحسب تحصیالت پدرها و مادرها تفاوت معنی دار آماری
نداشت .نتایج مطالعات نشان دادند ورزشکاران با سطح درآمد
متفاوتخانواده ها دارای نگرش و هنجار ذهنی مثبتی به ورزش میباشند.
میانگین نگرش در خانوادههای با درآمد بیشتر از  9میلیون تومان در
ماه باالتر از بقیه درآمدها بود .میانگین نمره هنجار ذهنی در مورد ورزش
در سطوح مختلف درآمد خانواده تفاوت معناداری ندارد .در این رابطه
 Karvinenو همکاران ( )54بیان میکنند افرادی که دارای سطح
درآمد باالتری هستند نگرش مثبتتری نسبت به ورزش دارند .بنابراین،
با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .اما در مطالعه حسینی و
همکاران ( )0نتایج نشان میدهد سطح درآمد با "نگرش به فعالیت
بدنی" رابطه معنی داری ندارد .به نظر میرسد علت اختالف نتایج در
مطالعه کنونی و سایر مطالعات تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و
اقتصادی جامعه میباشد .همچنین یافتهها نشان میدهد والدین
ورزشکاران دارای نگرش و هنجار ذهنی مثبتی در مورد ورزش ،داشتند.
اختالف معناداری در میانگین نگرش به ورزش و هنجار ذهنی در مورد
ورزش برحسب داشتن یا نداشتن فعالیت ورزشی والدین وجود ندارد.
به منظور همبستگی متغیرهای نظریه از آزمون اسپیرمن استفاده شد
که نتایج نشان داد بین نگرش به ورزش با تمایل به انجام ورزش و انجام
ورزش رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد .ارتباط مثبت و معنی دار
بین تمایل به انجام ورزش و انجام ورزش وجود داشت Karvinen ،و
همکاران ( Rhodes ،)54و همکاران ( )51و  Trostو همکاران ()51
به نتایج مشابهی دست یافته بودند .همچنین نتایج مطالعات حاضر نشان
داد که هنجار ذهنی در مورد ورزش با تمایل به انجام ورزش و هنجار
ذهنی در مورد ورزش با انجام ورزش ارتباط معنی داری ندارند .لیکن
ارتباط هنجار ذهنی در مورد ورزش با تمایل به انجام ورزش از نظر
آماری معنی دار نمیباشد .در این رابطه ،)55( Budreau & Godin
حسینی و همکاران ( Karvinen )0و همکاران ( )54نتایج مشابهی
کسب کرده بودند .اما نتایج مطالعات  Rhodesو همکاران ( )51و
 Trostو همکاران ( )51حاکی از این بود که هنجار ذهنی در مورد
ورزش با تمایل به انجام ورزش رابطه دارد .به نظر میرسد علت اختالف
نتایج در مطالعه کنونی و پژوهش آنها ناشی از تفاوتهای فرهنگی در
جوامع مختلف و اختالف در جامعه پژوهش باشند .با توجه به نتایج
میتوان بیان کرد که با افزایش درآمد خانوادهها ،درصد نگرش به ورزش
دختران ورزشکار بیشتر میشود ،در این رابطه یافتهها با Karvinen
و همکاران ( )54همخوانی دارد.

نتیجهگیری
بین نگرش به ورزش با تمایل به انجام ورزش و انجام ورزش رابطه معنی
دار و معکوس وجود داشت .ارتباط مثبت و معنی دار بین تمایل به انجام
ورزش و انجام ورزش مشاهده شد .همچنین بین هنجار ذهنی در مورد
ورزش و نگرش به ورزش ارتباط معنادار وجود داشت .محدودیتهای
این پژوهش عدم اطمینان از دقت پاسخگویی واحدهای پژوهش به
سؤاالت پرسشنامه با توجه به مورد پسند بودن جامعه که در نتایج
پژوهش میتواند تأثیر داشته باشد و از کنترل پژوهشگر خارج بوده
است .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود این مطالعه
زمینه ساز مداخالت مختلف به منظور ارتقاء سطح فعالیت بدنی در افراد
جامعه باشد .بعالوه یافتههای پژوهش حاضر میتواند راهنمایی جهت
سیاستگذاران باشد تا با توجه به فرهنگ سعی در نهادینه سازی انجام
فعالیت بدنی در میان بانوان و گروههای سنی مختلف که یکی از
مهمترین ابزار جهت ارتقاء سطح سالمت جامعه است داشته باشند.

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجو سمیه نوری و به راهنمایی
خانم دکتر فریده یغمایی به شماره  1212070534047و تاریخ
 31/1/22میباشد  .بدینوسیله از همکاری مسئوالن محترم اداره کل
ورزش و جوانان استان زنجان ،هیئتهای ورزشی ،مربیان عزیز ،هیئت
پزشکی ورزشی استان زنجان و نیز تمامی شرکت کنندگان در این
پژوهش تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Introduction: Exercise is one of the behaviors that have a significant impact on human’s health.
The aim of this study was to determine the factors related to the exercise in female athletes in Zanjan
city during 2017-2018 based on the theory of reasoned behavior.
Methods: In this descriptive-correlational study, 140 female athletes in Zanjan city were selected
by cluster-random sampling. The data collection instruments included a demographic data
questionnaire and the Physical Activity Scale of Females Students, which contained 40 items in 5
sections. The face and content validity of the questionnaire were approved by 15 university lecturers
and the reliability was measured by 15 athletes using the Cronbach's alpha and intra-group
correlation method. The collected data were analyzed by SPSS 21 software.
Results: Results of this study showed a significant and negative relationship between the attitude
towards exercise with the intention to do exercise (r = -0.24, P = 0.005) and doing the exercise (r =
-0.25, P = 0.003). Also, there was a positive and significant relationship between the intention to do
exercise and doing the exercise (r = 0.69, P = 0.001). Furthermore, there was a positive relationship
between the subjective norms to do exercise and attitude towards the exercise (r = 0.28, P = 0.001).
Conclusions: The findings show a significant and negative relationship between attitudes towards
exercise with intention to do exercise and doing exercise. Also, there was a positive and significant
relationship between the intention to do exercise and doing exercise. There was also a positive
relationship between the subjective norms about the exercise and attitudes towards the exercise. It
is suggested to perform this study on females with different ages in the society.
Keywords: Attitude, Subjective Norm, Physical Activity, Theory of Reasoned Behavior, Female
Athletes
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