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Abstract 
Introduction: Regular physical activity as an important health promoting behavior can prevent or delay the 
development of chronic diseases. The purpose of the present study was to determine the factors related to 
exercising based on the “Theory of Planned Behavior “in boys in in Ijrod City of Zanjan. 
Methods: The present study is descriptive-correlational. In this research, a sample of 185 boys in the city of Yazd, 
Zanjan, was selected through Cochran's formula by cluster random sampling. Data were collected through 
demographic questionnaire and "Planned Behavior Theory Questionnaire" in 6 sections. Content validity Index 
and reliability were measured by Cronbach's alpha. Data were analyzed using LISREL software version 8/8 and 
SPSS.22. 
Results: Attitude to exercise (β = 32.5) and control of perceived behavior about exercise (β = 31.1) has a positive 
correlation with the intention to exercise. In addition, the subjective norm to exercise (β = 27.9) has positive and 
direct correlation with the intention to exercise. Controlling perceived behavior about exercise (β=27.1) was 
indirect correlation with exercise by intention to exercise (β = 62.0). 
Conclusions: Attitude to exercise and subjective norms about exercising by explaining more than 88% of the 
variance in the intention to exercise was an important factor in explaining the intention to exercise. Therefore, it 
is suggested that factors associated with attitude and subjective norms regarding the exercise of non-athlete boys 
should be considered in order to maintain exercise. 
Keywords: Physical Activity, Planned Behavior Theory, Intention to Behavior, Attitude towards Exercises, 
Perceived Behavioral Control 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

در  "شده یزیررفتار برنامه هینظر"عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس  یبررس

 زنجان جرودیورزشکار شهرستان ا ریپسران غ
 

 ،*2یی غمای دهی، فر1ی احمد رسول

 
 ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایرانیشناسدانش آموخته کارشناسی ارشد روان 1
 دانشکده پرستاری و مامایی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایراندانشیار، گروه پرستاری،  2
. رانی، ازنجان ،یواحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالم ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار ار،یدانش ،ییغمای دهیفر: مسئول سندهینو *

 farideh_y2002@yahoo.com: لیمیا
 

 91/19/1991 تاریخ پذیرش مقاله:    11/19/1991 تاریخ دریافت مقاله:

 
 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

، زندگی بدون یبا پیشرفت علم و فناور یمدرن امروز یایدر دن

همراه  یادیکه اوقات فراغت ز یطورتحرک رو به افزایش است، به

فاده از خودرو، باالبر و..، عمالً ، استانهیتلویزیون، کار با را یبا تماشا

. عدم فعالیت [1]شود می یتحرکی سپردر حالت سکون و بی

جسمانی، چهارمین عامل خطر عمده مرگ در سراسر جهان است. 

میلیون نفر هرساله در اثر نداشتن فعالیت جسمانی جان  2/9 باًیتقر

های ، از این رو فواید تحرک و فعالیت[2]دهند خود را از دست می

عنوان بدون تحرک به یبدنی بر کسی پوشیده نیست؛ به نحوی زندگ

های مزمن و مرگ زودرس بیماری یاز عوامل خطر بالقوه اصل یکی

های امروزی سازمان جهانی است. نداشتن فعالیت بدنی از نگرانی

در تمام سنین کیفیت  یبدن تیفعال. [9]بهداشت اعالم شده است 

، دوره انتقال از یو جوان یبخشد اما نوجوانزندگی را بهبود می

ه ورزش منظم ب لیاز قب یبه بزرگسالی است و عادات زندگ یکودک

های گزارش کند.می دایدوران شروع و ادامه پ نیدر ا یعیطور طب

 وانیتحرک در دوره نوجکم یکند که سبک زندگآشکار می یعلم

 و یبه منزله عامل مستقل تهدیدکننده مشکالت مزمن بهداشت

بب دوران س نی، به هم[4]در سنین باال دارد  یزندگ تیفیکاهش ک

چون  ،باشدییک دوره بحرانی برای ترویج فعالیت بدنی م ینوجوان

های در اوایل زندگی ممکن است تا بزرگسالی فعالیت نیتوسعه چن

دوام داشته باشد. با وجود مزایای فعالیت بدنی، شواهد نشان  زین

 چکیده

 یهایماریانداختن انواع ب ریبه تأخ ایو  یریشگیرفتار مهم ارتقاء دهنده سالمت باعث پ کیمنظم به عنوان  یبدن تیفعال :مقدمه

شده در پسران شهرستان  یزیررفتار برنامه هیعوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس نظر نییف مطالعه حاضر، تع. هدگرددیمزمن م

 زنجان بود. 1991در سال  جرودیا

 جرودینفر از پسران شهرستان ا 111شامل  یاپژوهش نمونه نی. در اباشدیم یهمبستگ-یفیپژوهش حاضر به روش توص :روش کار

و  یشناخت تیپرسشنامه جمع قیها از طرانتخاب شدند. داده یاخوشه یتصادف یریگمول کوکران، به روش نمونهفر قیزنجان از طر

شد. شاخص  یبخش جمع آور 1در ” Theory of Planned Behavior Questionnaire“ "شده یزیررفتار برنامه هیپرسشنامه نظر"

 شد. لیتحل 22اس اس نسخه  یو اس پ 1/1نسخه  زرلیل یها با نرم افزارها. دادهبه روش آلفا کرونباخ انجام شد ییمحتوا و پاپا ییروا

با  یمیمثبت و مستق ی( همبستگβ=  1/91(، کنترل رفتار درک شده در مورد ورزش )β=  1/92نگرش به انجام ورزش ) ها:افتهی

( و β=  9/21ترل رفتار درک شده در مورد ورزش )(، کنβ=  6/29در مورد ورزش ) یبه انجام ورزش داشت. بعالوه، هنجار ذهن لیتما

 ی( همبستگβ=  1/21داشت. کنترل رفتار درک شده در مورد انجام ورزش ) یو مثبت میبه انجام ورزش با انجام ورزش رابطه مستق لیتما

 (.β=  1/62داشت ) یورزش تیبه انجام فعال لیتما قیبا انجام ورزش از طر میمستق ریغ

به انجام  لیتما انسیدرصد از وار 11از  شیب نییدر مورد انجام ورزش با تب یذهن یش به انجام ورزش و هنجارهانگر :یریجه گینت

در  یذهن یعوامل مرتبط با نگرش و هنجارها شودیم شنهادیرو پ نیبه انجام ورزش بود. از ا لیتما نییدر تب یمهم یهاورزش، عامل

 .دیشود تا انجام ورزش را همواره نما ختهشناورزشکار  ریمورد انجام ورزش پسران غ

 به رفتار، نگرش به ورزش، کنترل رفتار درک شده لیشده، تما یزیررفتار برنامه هینظر ،یبدن تیفعال واژگان کلیدی:

http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-08402
http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-08402
http://www.jhpm.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jhpm-08013
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فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان در  ریاخ یهاسال یدهد طمی

ه ب زی، از جمله ایاالت متحده، استرالیا و کانادا نیکشورهای متعدد

 یپژوهش سازمان بهداشت جهان جینتا. [1]شدت کاهش یافته است 

 یدر مناطق شهر یتحرکیدهد که میزان بنشان می رانیدر کشور ا

 اوقات فراغت، بین یبر انجام فعالیت جسمان دیبا تاک ییو روستا

 21/1درصد و  16/9به ترتیب  12-64های سنی زنان و مردان گروه

کننده در انجام . از این رو یکی از عوامل تعیین[6]درصد بوده است 

فعالیت بدنی موانعی است که فرد جهت انجام این رفتارها دارد و 

، یکیزیجهت غلبه بر موانع انجام فعالیت ف هاییدر مقابل آن، توانا

، یدارد. از طرف یفعالیت بدن شیبا افزا یداریارتباط مثبت و معن

ورزش،  یبا داشتن مکان مناسب برا یمیارتباط مستق یفعالیت بدن

رنامه ب ای نیرفتن به محل تمر یتجهیزات و فراهم نمودن وسیله برا

 .[1]دارد  یورزش

اند که ، مطالعات نشان دادهیبرنامه آموزش کی یبه منظور طراح

محور  هینظر یکردهایبر رو یآموزش یهابرنامه نیموثرتر

(Theory Based Approach )[1] هستند که از  یمبتن

 هینظر ایاند و انتخاب الگو تغییر رفتار منشاء گرفته یالگوها

 کی یزیربرنامه ندیمناسب آموزش بهداشت اولین گام در فرا

ر به تسلط د یاست و آموزش بهداشت مؤثر بستگ یبرنامه آموزش

 یامناسب با هر واقعه یو راهبردها هاهینظر نیاستفاده از بهتر

در مورد نقش باورهای  یراستا نظریات متعدد نیدارد. در ا

نوجوانان در مورد عوارض ناشی از بی تحرکی مطرح شده است. 

 هینظر"ها شامل اجتماعی نظریه -شناختی یهاهیدر این بین، نظر

( Theory of Planned Behavior) "شده یزیررفتار برنامه

. [1]ه است رفتار فعالیت جسمانی در جوامع مختلف بکار رفت یبرا

، یهای ادراکی موفق در زمینه رفتار ورزشاین نظریه از چارچوب

طور کلی جهت بررسی منظم، و اصولی مسائل مربوط به و به

 [11]و همکاران  Defranc. [11, 9]گیری یک رفتار است تصمیم

 یراب هیعتبرترین نظررا به عنوان م شدهیزیررفتار برنامه هینظر

پیشگویی و توصیف رفتار فعالیت جسمانی مطرح کرده، و 

Courneya & Bobick [12] جامع و  ییآن را به عنوان الگو

مرتبط با سالمتی  یکه چرا افراد رفتارهاشرح این یعقالنی برا

های دهند، معرفی کرده است. در پژوهشخود را تغییر می

در  Kosma [14]و  Kim [19]، [1]دلشادنوقابی و همکاران 

حوزه ورزش و فعالیت بدنی برای سنجش قدرت تبیین متغیرهای 

مطرح در نظریه بکار گرفته شدند. با توجه به اهمیت ارتقاء فعالیت 

بدنی نوجوانان و لزوم شناسایی عوامل مرتبط در ایجاد رفتار بر 

ها در ایجاد رفتار و ترین سازه، الزم است مهمیاساس اصول نظر

ها شناسایی و بر اساس آن مستقیم آنرابطه مستقیم یا غیر

 گردد. یزیرطراحی و برنامه یمداخالت آموزشی موثر

های الزم های ورزشی و فراهم بودن زیرساختبا وجود توسعه طرح

های بدنی، امروزه عدم فعالیت جسمانی در جهت انجام فعالیت

مشهود  یزنجان امر جرودینوجوانان از جمله پسران شهرستان ا

 نهیای )نظریه محور( در زمنبود مطالعه ییسو است. از

های رفتار فعالیت جسمانی در این گروه هدف و کنندهبینیپیش

شده بر ارتقاء و تداوم رفتار ریزینقش مؤثر نظریه رفتار برنامه

فعالیت بدنی؛ شناسایی عوامل مرتبط با این رفتار ضروری 

عوامل مرتبط با رو پژوهش حاضر با هدف تعیین  نی. از اباشدیم

در پسران  "شده یزیررفتار برنامه هینظر"انجام ورزش بر اساس 

 1991زنجان در سال  جرودیسال غیر ورزشکار شهرستان ا 11-11

 انجام شد.

 روش کار

. جامعه پژوهش باشدیهمبستگی م-پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 یلیزنجان در سال تحص جرودیورزشکار شهرستان ا ریرا پسران غ

از سه  یاخوشه -دادند که به روش تصادفی لیتشک 1991-1994

بر این اساس تعداد جامعه آماری  پسرانه انتخاب شدند. رستانیدب

نفر بود  111های اداره آمار شهرستان ایجرود برابر با بر اساس داده

نفر  221تعداد نمونه مورد مطالعه به طور تصادفی  هاکه از بین آن

 انتخاب شد.

n =

NZ
1−

∝
2

2  pq

N ∈2+ Z
1−

∝
2

2  pq
= 

ϵ = 0.05; p = 0.5;  q = 1 − p = 0.5; ∝= 0.05; Z
1−

∝
2

2

= 1.96;  n = 220 

پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش  اطالعات گردآوری ابزارهای

 حاضر به شرح زیر بود:

سؤال از اطالعات مربوط  11شناختی شامل  پرسشنامه جمعیت-1

پایه تحصیلی، سن، میزان  آموزان در خصوص سن،به دانش

 تحصیالت، شغل پدر و مادر و میزان درآمد خانواده بود.

 "شده یزیررفتار برنامه هینظر"پرسشنامه مربوط به ابعاد 

“Theory of Planned Behavior Questionnaire” یاز رو 

 Motlو همچنین  [11]و همکاران  Ajzen [1] ،Martinمطالعات 

 [11]در خارج از کشور، و حسینی و همکاران  [16]و همکاران 

سؤال  61بخش شامل  1داخل کشور استفاده شد. پرسشنامه در 

 است: ریز

)باور فرد در مورد  ینگرش به انجام ورزش شامل نگرش ابزار -

 نسبت فرد )احساس یها و مضرات رفتار( و نگرش عاطفسودمندی

و با حداکثر  یانهیگز 1 اسیعبارت با مق 11 لهیرفتار( بوس اجرای به

شرکت در "مثال  یشد. برا یریگ، اندازه11ره و حداقل نم 91نمره 

( دی: مف1( تا )دهیفا ی: ب1من ... ) یمنظم برا یجسمان تیفعال

 در خصوص تریو کسب نمره باالتر نشان دهنده نگرش قو باشدیم

 .باشدیم یبدن تیداشتن فعال

در مورد انجام ورزش )باور فرد در مورد احساس  یذهن یهنجارها -

 یانهیگز 1 اسیعبارت با مق لهیه انجام رفتار( بوسنسبت ب گرانید

شد.  یریگ، اندازه11و حداقل نمره  11( با حداکثر نمره 1تا  1)

است که من  نیمن مهم هستند ا یکه برا ینظر افراد"مثال  یبرا

: موافق(. کسب نمره 1: مخالف( تا )1طور منظم ورزش کنم. )به دیبا

 یبدن تیکننده فعال بیترغ ینذه یباالتر نشان دهنده هنجارها

 .باشدیم تریقو

عبارت با  29کنترل رفتار درک شده در مورد انجام ورزش با  -

 تیشرکت در فعال"مثال  یشد. برا یریگاندازه یانهیگز 1 اسیمق

قابل  ری: غ1که از ) "شماست؟ اریمنظم تا چه حد در اخت یجسمان

و حداقل  111ر نمره : کامالً تحت کنترل( با حداکث1کنترل( تا )



  ییغمایو  یرسول
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شد. کسب نمره باالتر نشان دهنده کنترل  یریگ، اندازه29نمره 

 خواهد بود. یبدن تیدر خصوص پرداختن به فعال تریرفتار قو

تا  1 یبندعبارت با مقیاس درجه 4به انجام ورزش که از  لیتما -

برم، ممکن کنم، به احتمال زیاد به کار می)قطعاً این کار را می 4

ست به کار ببرم، بعید است به کار ببرم، اصالً به کار نخواهم برد( ا

 .باشدی، م4و حداقل نمره  16با حداکثر نمره 

 1عبارت با مقیاس  11با  یورزش تیفعال زانیانجام ورزش: م -

با  1تا  1)کامالً درست است تا کامالً نادرست است(  یانهیگز

 شد. یریگهانداز 11و حداقل نمره  11حداکثر نمره 

ین روایی جهت تعی [11]درایران در پژوهش حسینی و همکاران 

پرسشنامه از روش شاخص روایی محتوا و صوری اندازه گیری و 

نفر از  21شد. همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه بین  دییتأ

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی پرستاری و مامایی توزیع 

شد و پایایی به روش همسانی درونی )آلفا کرونباخ( و آزمون مجدد 

 نگرش به "جام شد. ضریب آلفا کرونباخ در بخشروز ان 11فاصله به

کنترل رفتار درک  "،"هنجارهای ذهنی در مورد ورزش"،"ورزش

به  "انجام ورزش "و"تمایل به انجام ورزش"،"شده در مورد ورزش 

است. ضریب بدست آورده 1/ 12، و 11/1، 11/1، 19/11،1/1ترتیب 

، r ،94/1  =r=  12/1فوق را بترتیب  یرهایاسپیرمن نتایج متغ

12/1  =r ،11  =r، 19/1  =r  بدست آمد. نتایج فوق نشان دهنده

 .[11]روا و پاپا بودن ابزار است 

گیری شاخص روایی محتوا، تعداد در مطالعه حاضر، به منظور اندازه

پرسشنامه بین مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی و  91

 یهانهیکه در زم روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

شد.  عیتخصص داشتند، توز یو علوم رفتار یبدن تی، تربیروانشناس

ها با تغییراتی که در برخی از سؤاالت داده در برگشت پرسشنامه

درصد بدست آمد که مورد  11شد، شاخص روایی محتوا به میزان 

 واقع شد. دییتأ

 نفر از 91 انیهمچنین پایایی به روش آلفا کرونباخ در م

انجام شد. نتایج  جرودیشهرستان ا رورزشکاریآموزان پسر غدانش

به انجام  یذهن ی(، هنجارهاα=69/1برای نگرش به انجام ورزش )

 ی( وکنترل رفتارα=61/1به انجام ورزش ) لی( تماα=11/1ورزش )

( بدست آمد و در آزمون α=11/1درک شده در مورد انجام ورزش )

 ی(، هنجارهاα= 11/1جام ورزش )مجدد مقادیر برای نگرش به ان

( α=12/1به انجام ورزش ) لی( تماα=11/1به انجام ورزش ) یذهن

 شد. دیی( تأα=11/1درک شده به انجام ورزش ) یوکنترل رفتار

هفته از ساعت  2هایی به مدت ها از طریق پرسشنامهآوری دادهجمع

مورد  هاتوسط پژوهشگر انجام شد که روایی و پایایی آن 12تا  11

پرسشنامه در ساعات زنگ  221تائید بود. بدین صورت که تعداد 

آموزانی توزیع شد، که با مصاحبه حضوری ورزش در میان دانش

مشخص شد به خاطر مشکالتی نظیر به همراه نداشتن لباس 

انگیزه بودن، تمایلی به انجام از حد معمول و بیورزشی، وزن بیش

 ورزشی نداشتند. یهاتیفعال

های آماری با کمک آزمون ادامه جهت تجزیه و تحلیل در

( نرمال بودن توزیع نمرات بدست آمده KSکلوموگروف اسمیرنوف )

برای نمونه آماری تعیین و رابطه میان متغیرهای پژوهش با 

ها با های همبستگی )پیرسون( انجام شد. تحلیل آماری دادهآزمون

افزارهای لیزرل از نرم معادالت ساختاری استفاده یروش الگو ساز

انجام شد. در الگو سازی  22 و اس پی اس اس نسخه 1/1 نسخه

معناداری  دییمعادالت ساختاری از معیارهای برازش یه جهت تأ

 دهدگیری استفاده شد که نشان میهای اصلی الگو اندازهشاخص

ها، الگوی پژوهش را تأیید که آیا الگو بازنمایی شده توسط داده

معادالت ساختاری معموالً ترکیبی از  یالگو سازیا خیر؟.  کندمی

های متغیرهای پنهان( گیری )نشان دهنده زیر مؤلفهاندازه یالگوها

مستقل و  یرهایساختاری )نشان دهنده روابط بین متغ یو الگوها

 Compositeوابسته( هستند. برازش الگوها پایایی مرکب )

Reliability( و متوسط اشتراک )Average Variance 

Extracted محاسبه و مقدار )R2 گیری شد. مقادیر متوسط اندازه

 1/1تر از ( بیشCR، پایایی مرکب )1/1( بیشتر از AVE) اشتراک

 .[19]بیانگر برازش مناسب الگو هستند  9/1بیشتر از  R2و 

پنهان تعریف شده، همچنین اعداد نشان  یرهایروابطی که بین متغ

معادالت  نیا داده شده بر روی این روابط، ضرایب مسیر هستند.

 ای انسیدهنده کوارونشان یونیوزن رگرس ی، یا نوعیعامل یبارها

ار قابل مشاهده است. ب ریپنهان و متغ ریمتغ نیب یهمبستگ بیضر

 9/1کمتر از  یاست. اگر بار عامل کیصفر و  نیب یمقدار یعامل

 یلیخ 6/1متوسط و بزرگتر از  6/1تا  9/1 نی، بفیباشد رابطه ضع

شدن  دییتأ ایاست که رد و  یشاخص t-valueمطلوب است. آماره 

 یاهر رابطه t-value. چنانچه مقدار دهدیرا نشان م هیفرض کی

چنانچه  و برعکس شودیباشد، آن رابطه رد م 96/1تا  -96/1 نیب

 دییقرار داشته باشد، رابطه تأ هیناح نیدر خارج از ا t-valueمقدار 

 .[19] شودیم

 هایافته

تعداد  ینمونه آمار نیشده ب عیمورد پرسشنامه توز 221 انیاز م

ناقص بودن کنار  لیمورد هم به دل 9مورد بازگردانده شد و  111

درصد بدست آمد. بر  1/11نرخ بازگشت  بیترت نیگذاشته شد. به ا

 11-11دهندگان در دامنه سنی بین اساس نتایج بدست آمده پاسخ

 ول تا چهارم متوسطه قرار داشتند.های اسال و پایه

، تحصیالت پدران پاسخ دهندگان بیشتر در سطح جیبر اساس نتا

 91/11) یدرصد(، کاردان 91/92درصد(، دیپلم ) 14/91دیپلم ) ریز

و  یتحصیالت کارشناس یدرصد دارا 11/19درصد( بود و 

درصد  11/22شغل پدرها:  نیارشد و باالتر بودند. همچن یکارشناس

درصد  21/11درصد کشاورز،  11/41درصد کارمند،  11/9گر، کار

بود. در میان مادران پاسخ دهندگان نیز  کاریدرصد ب 14/11آزاد و 

درصد(،  11/99دیپلم ) ریاین نتایج بدست آمد. سطح تحصیالت ز

 21/11) ی(، کارشناس16/22) یدرصد(، کاردان 21/91دیپلم )

از مادران از تحصیالت  درصد 11/9درصد( وجود داشت، و تنها 

 19/11ارشد و باالتر برخوردار بودند. شغل مادران:  یکارشناس

 11/9درصد کشاورز و  62/21درصد کارمند،  11/2دار، درصد خانه

درصد بیشترین  11/2و  نیدرصد کمتر 46/99بودند.  کاریدرصد ب

 درآمد ماهانه داشتند.

نگرش به ورزش  ینمرات بدست آمده برا نیانگیم 1جدول بر اساس 

(�̅�𝐴𝑡 =  در مورد انجام ورزش ی(؛ هنجار ذهن3.692

(�̅�𝑆.𝑁 =  شده در مورد انجام ورزش(؛ کنترل رفتار درک3.908
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(�̅�𝑃𝐵𝐶 = .�̅�𝐼𝑛به انجام ورزش ) لی(؛ تما3.932 = ( و انجام 3.824

.�̅�𝐵𝑒ورزش ) = رت( لیک 1در طیف  9( از حد متوسط )عدد 3.761

 باشد.کمی بیشتر می
 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :1جدول 

عنوان متغیر )عالمت 

 اختصاری(

انحراف  میانگین بیشترین کمترین

 معیار

1/1 نگرش به انجام ورزش  1/4  1/9  61/1  

در مورد  یهنجار ذهن

 انجام ورزش

1/2  1/4  9/9  61/1  

کنترل رفتار درک شده در 

 مورد انجام ورزش

1/1  1/1  9/9  66/1  

1/1 به انجام ورزش لیتما  1,1/1  1/9  14/1  

1/9 1/4 1/2 انجام ورزش  41/1 

 

برای نتایج بدست آمده از  رهایمتغبودن بعد از اطمینان و تائید نرمال

 یمفهومهای گردآوری شده، برای آزمون کردن برازش الگو پرسشنامه

پایه روش معادالت ساختاری بر  یسازهای پژوهش از لگو و فرضیه

بر اساس نتایج وضعیت ( استفاده شد. PLSکمترین مربعات جزئی )

دو های برازش الگو متغیرها و سطح تحت پوشش آماره خیشاخص

(11/1 ≥ 2X،) مناسبی از متغیرهای مورد آزمون وجود دارد.  برازش

 یرهایمتغ( بین SFL، مقادیر فاکتور بارگذاری استاندارد شده )1 تصویر

را نشان  هان و همچنین ضرایب مسیر و بارهای عاملیآشکار و پن

ده دهنآشکار نشان یرهایمتغپنهان الگو و  یرهایمتغدهد. اعداد بین می

آمده  2جدول های تعیین برازش الگو در بارهای عاملی هستند. شاخص

 است.

های برازش الگو وضعیت مناسبی را ، شاخص2جدول  جینتابا توجه به 

الزم بوده و  یبرازندگ یداراالگوی پژوهش این رو  دهند. ازنشان می

 ریمقاد %11از  کمتر RMSEA کهاست چرا  دییتأآن مورد  تیکل

169/1  =RMSEA ، 91/1و  =GFI ،91/1  =AGFI ،91/1  =NFI 

مشهود  یرهایمتغبوده، و  %91از  شتریب زین، NNFI=  92/1و 

ه را به صورت مورد مطالع یاصلنامشهود  یرهایمتغ %91 توانندیم

رهای ابعاد مختلف متغیو  ندینما نییتبو  هیتوج میرمستقیغو  میمستق

های مربوطه به درستی جای مورد پژوهش به درستی در قالب عامل

 اند.گرفته

 که یارساختالگوی  زرلیلافزار برازش الگو، با استفاده نرم دییتأپس از 

ارائه شده است. پژوهش است،  مکنون یرهایمتغ نیبنشانگر ارتباط 

 t-value ریمقاد، همراه با رهایمتغ نیب بیضراضرایب مسیر و  9جدول 

 .دهدیمدست آمده را نشان به
 

 حاصل از شاخص نیکویی برازش الگو جینتا :2جدول 

مقدار  برازش معیار

 مطلوب

مقدار بدست 

 آمده

میانگین مربعات خطای برآورد 

(RMSEA) 

111/1 > 169/1 

 91/1 91/1 (GFIرازش )شاخص نیکویی ب

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 

(AGFI) 

91/1 91/1 

 91/1 91/1 (NFIشاخص برازش نرمال )

 91/1 92/1 (NNFIشاخص برازش غیرنرمال )

 

 الگوی تحلیل علیت (SLFمقادیر ضرایب مسیر ) :1 تصویر

 

 ی، سابقه ورزشهایسن آزمودن یرج بر این اساس هر چهار متغیر خا

و درآمد خانواده به طور مستقل بر  نیوالد التی، سطح تحصهایودنآزم

در مورد انجام  یذهن ینگرش به انجام ورزش، هنجارها یرهایروی متغ

ورزش، کنترل رفتار درک شده در مورد انجام ورزش، همبستگی 

. همچنین (t > 96/1- ،11/1 < P <+ 96/1) اندداری نداشتهمعنی

 یرهایغیر نگرش به ورزش را با متغ، همبستگی متریضرائب مس

؛ کنترل رفتار (t ،11/1 > P=  12/9) در مورد ورزش یذهن یهنجارها

به  لی؛ و تما(t ،11/1 > P=  46/2)درک شده در مورد انجام ورزش 

 و انجام ورزش (t ،11/1 > P=  19/1)انجام ورزش 

(11/2  =t ،11/1 > P) گی همبست .استداری نشان دادهمثبت و معنی

کنترل رفتار  یرهایدر مورد انجام ورزش با متغ یذهن یمتغیر هنجارها

به  لی؛ و تما(t ،11/1 > P=  11/2)درک شده در مورد انجام ورزش 

 t ،11/1=  11/2)و انجام ورزش  (t ،11/1 > P=  29/2)انجام ورزش 

> P) کنترل رفتار درک شده در مورد  ریداری شد. متغمثبت و معنی

به انجام ورزش  لیو تما (t ،11/1 > P=  114/9)نجام ورزش ورزش با ا

داری همبستگی مثبت و معنی (t ،11/1 > P=  26/2)با انجام ورزش 

 داشتند.

 بحث

 ،یورزش سابقه)سن،  یخارج یرهایمتغ بدست آمده جینتابر اساس 

و درآمد خانواده( با نگرش به انجام ورزش،  نیوالد التیتحصسطح 

شده در  درکرفتار  کنترلدر مورد انجام ورزش و  یذهن یهنجارها

زنجان  جرودیاشهرستان  ورزشکار ریغمورد انجام ورزش در پسران 

بودن دامنه  کینزداست به سبب  ممکن جینتا نیا .همبستگی نداشت

 خانوادهو درآمده  نیوالد التیتحص، سطح یورزش سابقه، یسن

ران محدود به پس یریگمونهن که ییجاباشد. از آن  گریکدیبه  هایآزمودن

 یسن، عالوه بر دامنه باشدیمزنجان  جرودیاشهرستان  رورزشکاریغ

ه و درآمد نیوالد التیتحص، سطح یورزش سابقه یرهایمتغ، هایآزمودن

 درکرفتار  کنترلو  یذهنبر نگرش، هنجار  زین هایآزمودن یهاخانواده

 نداشتند. یمعنادارشده در مورد ورزش همبستگی 

های این پژوهش نشان داد که نگرش به انجام ورزش موجب افتهی

. در واقع نگرش، گرددیدر مورد آن رفتار م یذهن یهنجارها تیتقو

مبتنی بر پیامدهای تجربه فردی رفتار یا تجربیات جانشین از راه 

یادگیری مشاهدهای ازدیگران است. بدین علت پس از تجربه مستقیم 

ت درباره پیامدهای رفتار تقویت شده و سپس یک رفتار، اعتقادات مثب

گذارد. همچنین نگرش به به عنوان انگیزه بر ادامه آن تأثیر می



  ییغمایو  یرسول

19 

 

احساسات ناشی از انجام رفتار اشاره دارد، تجربه این احساسات 

یری کارگ تواند بر ارتقا و تداوم آن مؤثر باشد. در واقع بهخوشایند می

رفتار و انجام فعالیت بدنی توسط  بارش افکار و بحث درباره پیامدهای

گروه هدف و تجربه فواید مثبت جسمی و روانی ناشی از آن 

توانست بر دو سازه نگرش اثرگذار باشد. این یافته با مطالعه صلحی می

ریزی شده بر روی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه [21]و همکاران 

ها مبتنی آموزان همسو بود. در مطالعه وی آموزشفعالیت بدنی دانش

بر یادگیری فعال و از طریق سخنرانی، بحث گروهی، استفاده از گروه 

 انگریدی ارائه گردیده بود، بهمساالن، کتابچه، پمفلت آموزشی و سی

ت به نسب شانیبر هنجار ذهن هایآزمودننگرش  رییمثبت تغ راتیتاث

 ورزش بود.

 
 متغیرهای پژوهش یبرا یمعادالت ساختار یحاصل از الگو ساز جینتا :3جدول 

 سن
سابقه 

 ورزشی

تحصیالت 

 والدین

درامد 

 خانواده

نگرش به انجام 

 ورزش

هنجار ذهنی در مورد 

 انجام ورزش

کنترل رفتار 

 درک شده

تمایل به انجام 

 ورزش

ستاندارد خطای ا

(SE) 

ضریب همبستگی 

(2R) 

(t-

value) 

 نگرش به ورزش

649/1 121/1 411/1 411/1        

        192/1 121/1 211/1 

        111/1 161/1 421/1- 

        411/1 112/1 911/1 

        621/1 119/1 411/1 

 هنجار ذهنی در مورد انجام ورزش

219/1 219/1 961/1 119/1        

        116/1 119/1 911/1- 

        929/1 161/1 919/1 

        416/1 112/1 111/1 

        119/1 191/1 961/1 

 کنترل رفتار درک شده درمورد انجام ورزش

411/1 919/1 192/1 141/1        

        619/1 144/1 961/1- 

        412/1 112/1 921/1 

        421/1 169/1 121/1 

        112/1 111/1 112/1 

 هنجار ذهنی در مورد انجام ورزش

    141/1       

        191/1 * 921/1 12/9 

 تمایل به انجام ورزش

    112/1       

        412/1 * 211/1 19/1 

 تمایل به انجام ورزش

     141/1      

        461/1 * 296/1 29/2 

 نجام ورزشتمایل به ا

      161/1     

        191/1 * 219/1 11/2 

 انجام ورزش

      969/1     

        412/1 * 211/1 114/9 

 انجام ورزش

       216/1    

        611/1 * 621/1 96/2 

و کنترل رفتار درک  یذهن ینشان داد که نگرش، هنجارها جینتا

 تیبه انجام فعال لیتما یبرا یمناسب یهاکننده ینیبشیشده پ

 1/91درصد )نگرش  6/11که مجموعاً  ی. طورباشندیم یبدن

درصد و کنترل رفتار درک شده  6/29 یذهن یدرصد، هنجارها

را  هایآزمودن یبدن تیبه انجام فعال لیتما راتییدرصد( از تغ 9/21

 هرابطه مطالعات متعدد، از جمله مطالع نی. در اکنندیم ینیبشیپ

Armitage [21]  وMartin  و صابر و همکاران  [11]و همکاران

و  یذهن یاند که کنترل رفتار درک شده، هنجارهاداده نشان [22]

ضر مطالعه حا جیمؤثر هستند که با نتا یقصد رفتار ینگرش بر رو

نشان  [19]و همکاران  مقدمیانیباق نیدارد. همچن یهمخوان

به  لیرا با تما یهمبستگ نیشتریو نگرش ب یاند که هنجارذهنداده

 زدی یپسر دانشگاه علوم پزشک انیجواستفاده از دوچرخه در دانش

که به منظور  [29]و همکاران  یدر مطالعه مظلومداشته است. 

نجام انظریه  نیبا استفاده از هم یمنیاستفاده از کاله ا ینیبشیپ
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جام قصد ان ییگوشیدرک شده با پ یشد همبستگی کنترل رفتار

 ها بود.سازه ریاز سا شتریرفتار، ب

 هایمودنآزشد بینی میدر پژوهش حاضر برمبنای دیدگاه نظری پیش

ی را های ورزشمشارکت در انجام فعالیت لیتمابا نگرش مثبت، بیشتر 

ها پژوهش جینتا ریساکه داشته باشند که تأیید شده است. با توجه به این

 اند افراد تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی و افراد مهمنشان داده زین

ورزشی  والدین، همساالن و ...( برای مشارکت در رویدادهای) یزندگ

 لیماتقرار دارند، نتایج پژوهش ارتباط مثبت بین هنجارهای ذهنی را با 

به مشارکت در فعالیت ورزشی را تأیید کرده است. برمبنای دیدگاه 

افراد در انجام رفتار خاص و  لیتماشده هم نظری، کنترل رفتار درک

 دهد.هم رفتار واقعی افراد را تحت تأثیر قرار می

 شده وپژوهش نشان داد که نگرش، کنترل رفتار ادراک نیا یهاافتهی

ها در نظریه رفتار بینترین پیشهنجارهای ذهنی از قوی

شده بوده و نشان از آن دارد که این سه متغیر از قدرت ریزیبرنامه

بینی قصد مشارکت در رفتار ورزشی برخوردارند. تبیین باالیی در پیش

 Hagger &Nikos [24]ای مطالعه ههای این پژوهش با یافتهیافته

 تهمخوانی داردکه بر همبستگی قوی بین متغیر نگرش با قصد مشارک

و  های پژوهشی صابراند. همچنین با یافتهدر ورزش تأکید کرده

ی با تریکسان است که معتقد بودند نگرش ارتباط قوی [22] همکاران

کنترل رفتار ادراک شده  قصد مشارکت نسبت به هنجارهای ذهنی و

 Ajzen [1]های پژوهشی دارد. همچنین نتایج این پژوهش با یافته

خوانی دارد که بر همبستگی بین هنجارهای ذهنی با تمایل به هم

همچنین نتایج این پژوهش  اند.رکت در فعالیتی خاص تأکید کردهمشا

یکسان است که همبستگی بین  Trail & James [21]با نتایج 

 Haggerاند. به انجام ورزش تأیید کرده لیتماهنجارهای ذهنی را با 

& Nikos [24]  نیز در پژوهش خود دریافتند که نگرش با قصد رفتاری

 در این پژوهش نیز تأیید شد. ارتباط قوی دارد که

تنهایی ممکن شده آمده که قصد افراد بهریزیدر نظریه رفتار برنامه

ها به رفتار و هنجارهای ذهنی مثبت است، است حتی وقتی نگرش آن

از قدرت زیادی برای انجام عمل برخوردار نباشد، زیرا وقتی فردی منابع 

اختیار نداشته باشد، قادر به  های الزم برای انجام رفتار را دریا فرصت

شده، نگرش و هنجارهای انجام آن نیست. بنابراین، کنترل رفتار ادراک

کننده قصد رفتاری هستند. مطابق با نظریه بینیذهنی، همگی پیش

، رفتار ورزشی تابعی از قصد ورزشی Ajzen [1]شده ریزیرفتار برنامه

واسطه نگرش و شده بر آن است. قصد خودش بهو کنترل رفتار ادراک

 شدهادراکهنجارهای ذهنی مرتبط با ورزش از یک سو و کنترل رفتار 

نظریه  کهداشته است  انیب [26] شود. عریضیاز سوی دیگر تعیین می

طور بالقوه در رابطه با ادراک توان آن را بهشده، را میریزیرفتار برنامه

ای ههای ورزشی در زمینهویژه در فعالیترفتارهای تمرینی )ورزشی( به

شوند. عینی هدف توجه قرار داد که غالباً با موانع متعددی مواجه می

رفتار را که تحت کنترل پس باید گفت این نظریه فقط آن بخش از 

 درکرفتار  کنترل کهمشخص شد  همچنینشود. ارادی است شامل می

به انجام ورزش با انجام ورزش همبستگی  لیتمادرمورد ورزش و  شده

 62بینی کنندگی مستقیم و مثبتی دارد. نتیجه پژوهش قدرت پیش

نتایج مطالعه  دهد.را بر انجام ورزش نشان می لیتمادرصدی سازه 

در خصوص بررسی عوامل مرتبط با انجام  [11]حسینی و همکاران 

ریزی شده در دانشجویان دختر نشان ورزش بر اساس نظریه رفتار برنامه

داد که تمایل به انجام ورزش با انجام آن همبستگی دارد. در مطالعه 

عامل  نیترمهمبه عنوان  یرفتارقصد  زین [21]همکاران و  ینیمع

 یرفمع یبررسمورد  انیدانشجو نیبدر  یبدن تیفعالمرتبط با انجام 

مرتبط با قصد  یآموزش یکردهایروجهت اتخاذ  نیهمشده است. به 

آموزان دانش یبدن تیفعالب به سطح مطلو دنیرسدر  تواندیم یرفتار

 باشد. مؤثر

 یریگجهینت

درصد از واریانس تمایل  11نگرش و هنجارهای ذهنی با تبیین بیش از 

های مهمی در تبیین تمایل به انجام ورزش است. به انجام ورزش، عامل

ریزی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای از این رو برنامه

عدم همسانی در وضعیت  .شودیمی پیشنهاد موفقیت در رفتار ورزش

اجتماعی و اقتصادی پاسخ دهندگان و تیز جمع آوری داده با 

های این مطالعه بود که خود گزارشی از محدودیت یهاپرسشنامه

 در تعمیم نتایج آن دقت شود. ستیبایم

 سپاسگزاری

این مقاله برگرفته از پاپاین نامه احمد رسولی دانشجوی کارشناسی 

ارشد رشته روانشناسی عمومی و به راهنمایی خانم دکتر فریده یغمایی 

 991911246که در دانشکاه آزاد واحد زنجان مصوب با کد  باشدیم

وسیله از مسئولین شهرستان دفاع نموده است. بدین 96/ 1/11در تاریخ 

زنجان و تمامی همکارانی که در انجام این پژوهش همکاری  جرودیا

 .شودیتشکر و قدردانی ماند، نموده
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