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Background and Objectives Physical activity is one of the main lifestyle variables related to health. This 
study aims to investigate the effectiveness of an educational program based on the theory of planned 
behavior (TPB) in improving the attitude and intention of male adolescents regarding physical activity.
Subjects and Methods In the present study, 40 male high school students were divided into two groups 
of  intervention (n=20) and control (n=20). The educational package was designed and provided to them 
at 10 sessions. Two 18-item TPB-based questionnaires related to attitude towards physical activity and 
intention to participate in sports activities were used.
Results The educational program explained 0.238% of changes in attitudes, 0.189% of changes in knowl-
edge, 0.247% of changes in subjective norms, 0.071% of changes in perceived behavioral control, 0.261% 
of changes in behavioral intentions. In total, it explained 0.458% of changes in intention to participate 
in/attitude towards sports activities. The educational program explained 0.609% of changes in attitude, 
0.363% of changes in knowledge, 0.017% of changes in perceived behavioral control, and 0.015% of 
changes in behavioral intention. In total, it explained 0.731% of changes in students’ intention to partici-
pate in/attitude towards sports events.
Conclusion The TPB-based educational program is effective in promoting high school students’ attitude 
towards physical activity and their intention to participate in sports events and thus improve their health.
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Extended Abstract

Introduction

ealth promotion should be done in all age 
groups, because it can reduce the risk fac-
tors and prevent or treat the diseases [2, 
8]. Sport activities in leisure time play an 
important role in improving health and 

fitness. The attempt to develop these activities are con-
sidered as a challenge at international level [9]. Low par-
ticipation in physical activities can cause health-related 
problems including overweight among children and ado-
lescents, which is a major concern [10]. Evidence indi-
cates a decrease in regular physical activity in late adoles-
cence, which is one of the public health problems in the 
world. Adolescence is the period of transition from child-
hood to adulthood and many life habits such as regular 
physical activity naturally start and continue in this peri-
od [11]. The use of behaviorist theories related to health-
promoting issues such as physical activity is of particular 
importance. This study aims to evaluate the effect of an 
educational program regarding how to spend leisure time 
based on the theory of planned behavior (TPB) on male 
school students’ attitude towards physical activity and 
their intention to participate in sports activities.

 Methods

In this quasi-experimental study, 40 male high school 
students (aged 13-17 years) were randomly divided into 
two groups of intervention (n=20) and control (n=20). 
To develop the educational package, all theories and 
studies related to teaching how to spend leisure time on 
physical and sports activities were first reviewed. Then, 
based on the literature and TPB, the items affecting the 
education in adolescents were collected. The opinions 
of some professors in sports management were used 
to evaluate the validity of items. To design the educa-
tional package, the results of educational programs used 
in the studies by Wang and Wang (2015), Tölkes and 
Butzmann  (2016), Reysen et al. (2018), and Ramchan-
dani et al. (2017) were also considered. The interven-
tion was provided at 10 sessions. Two 18-item ques-
tionnaires of TPB related to attitude towards physical 
activity and intention to participate in sports activities 
were used. To check the homogeneity of demographic 
characteristics between the two groups, chi-squared test 
and independent t-test were used. To examine the re-
search hypotheses, analysis of covariance, independent 
t-test, and paired t-test were used. Before conducting the 
analysis of covariance, its assumptions were examined. 

H
Results 

The results of chi-squared test showed no significant 
difference between both the two groups in terms of edu-
cational grade and favorite sport (P>0.05). Based on 
the results of independent t-test, the homogeneity of the 
groups in terms of attitude and intention regarding physi-
cal activity was approved (P>0.05). The paired t-test 
showed no significant difference in the mean score of 
intention to participate in sports activities before and af-
ter the intervention in the control group (P=0.322), while 
there was a significant difference in the intervention 
group (P=0.001). Moreover, the results of independent 
t-test comparing post-test scores between the two groups 
showed that in the intervention group, due to teaching 
how to spend leisure time based on the TPB, the inten-
tion to participate in sports activities increased signifi-
cantly (P<0.001). The value of Eta squared coefficient 
in analysis of covariance showed that the educational 
program explained 45.8% of changes in the intention to 
participate in sports activities (P=0.002). Therefore, it 
can be said that the educational program based on the 
TPB had a significant effect on the student’s intention. 
Regarding their attitude towards physical activity, the 
value of Eta squared coefficient showed that the educa-
tional program explained a 23.8 % of changes in attitude 
towards physical activity.

Discussion 

The present study showed that the educational program 
based on the TPB had a significant effect on high school 
students’ attitude towards physical activity and intention 
to participate in sports activities. One major barrier to 
have physical activities is the lack of knowledge of the 
benefits of these activities and sports [21]. people’s per-
ceptions and attitudes towards the barriers and benefits 
of participating in sports activities are important fac-
tors that can affect their participation in a regular and 
health-oriented activities [20, 21]. Therefore, evaluation 
of students’ perceptions and attitudes towards physical 
activity have received great attention [13]. There is a 
gap between intention and participation in an activity. 
Factors such as knowledge, ability, access, cooperation 
and unpredicted conditions can fill this gap. However, 
behavioral intention can be the most important factor in 
one’s participation in a sports activity. A comprehensive 
educational program based on a TPB regarding how to 
spend leisure time on physical activities can increase the 
physical activities and, as a result, cause an active life-
style in adolescents and improve their quality of life and 
health.    
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مقاله پژوهشی

اصالح الگوی گرایش به رفتارهای مرتبط با سالمت در پسران نوجوان

زمینه و هدف فعالیت جسمانی یکی از متغیرهای اصلی سبک زندگی مرتبط با سالمت است. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی یک 
برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر بهبود نگرش و قصد نوجوانان پسر در فعالیت بدنی انجام شد.

روش بررسی در تحقیق حاضر، 40 دانش آموز پسر دبیرستانی به 2 گروه آزمایش و کنترل با تعداد 20 نفر تقسیم شدند. ابزار تحقیق بسته 
آموزشی طراحی شده در 10 جلسه و 2 پرسش نامه )18 سؤالی( مربوط به سازه های نظریه برنامه ریزی شده در گرایش به فعالیت جسمانی 

و پرسش نامه مربوط به سازه های نظریه برنامه ریزی شده به قصد حضور در رویدادهای ورزشی بودند. 
یافته ها باتوجه به یافته های تحقیق مدل آموزش گذران اوقات فراغت، 0/238 درصد تغییرات نگرش، 0/189 درصد تغییرات آگاهی، 
0/247 درصد تغییرات هنجارهای انتزاعی، 0/071 درصد تغییرات کنترل رفتار درک شده و 261 درصد تغییرات قصد رفتاری و در کل 
0/458 درصد تغییرات گرایش به فعالیت جسمانی دانش آموزان را تبیین کرد. همچنین 0/609 درصد تغییرات نگرش، 0/363 درصد 
تغییرات آگاهی، 0/017 درصد تغییرات کنترل رفتار درک شده و 0/15 درصد تغییرات قصد رفتاری دانش آموزان و در کل 0/731 درصد 

تغییرات قصد حضور در رویدادهای ورزشی دانش آموزان را تبیین می کند.
نتیجه گیری یافته های این مطالعه نشان می دهد اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده می تواند در ارتقا و گرایش 
دانش آموزان دبیرستانی به فعالیت جسمانی و بهبود قصد حضور در رویدادهای ورزشی و در نتیجه ارتقای سالمت آن ها تأثیر داشته باشد. 

کلیدواژه ها نوجوان، سالمت، اوقات فراغت، فعالیت جسمانی
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مقدمه

تحقیقات علمي ثابت کرده است که فعالیت جسماني منظم، 
سطح  بر  مي تواند  که  است  زندگي  سبک  متغیرهاي  از  یکي 
سالمت افراد سالم و بیمار در رده هاي سني مختلف اثرات مثبتي 
داشته باشد ]1-5[. باوجوداین پس از دهه ها تحقیق واجد شرایط 
براي درک تأثیرات کم تحرکي و بي تحرکي بر سالمت انسان، این 
موضوع همچنان مورد بحث قرار مي گیرد و هنوز چالشي براي 
دست یابي به سطوح رضایت بخش فعالیت بدني است ]6[. دوران 
کودکي با رشد و تکامل سریع مشخص مي شود که پایه و اساس 
سالمت و رفاه مادام العمر را تعیین می کند ]7[. ارتقاي سالمت٬ 
اقدامی ضروري است که باید در تمامی سنین انجام شود، زیرا 
ممکن است بدون توجه به مرحله زندگي، فوایدي را هم ازنظر 
برخي  درمان  و  پیشگیري  ازنظر  هم  و  بیماري  خطر  کاهش 
بیماري ها ایجاد کند. اگر سالمتي از دوران جواني تقویت شود، 

چنین مزایایي حتي آشکارتر مي شود ]2، 8[. 

برنامه ریزي شده در تشخیص و درک  رفتار  ازنظریه  استفاده 
به  گرایش  مشکالت  و  رفتار  بر  مؤثر  فردي  و  محیطي  عوامل 
به  ازاین رو  دارد.  بسیاری  اهمیت  آموزان  دانش  فعالیت بدني 
کارگیري این نظریات براي بررسي رفتارهاي گرایش دانش آموزان 
اصلي ترین  از  آن ها  زیرا  است،  مهم  بسیار  بدنی  فعالیت  به 
پتانسیل هاي توسعه ورزش و فعالیت بدني در آینده هر کشور 
محسوب مي شوند. در این میان٬ فعالیت هاي ورزشي اوقات فراغت 
در زندگي ما نقش مهمي را ایفا مي کند و متعاقباً نقش مهمي 
در بهبود سالمت و آمادگي جسماني دارد ]9[. تالش در جهت 
توسعه فعالیت هاي اوقات فراغت ورزشي به عنوان یک دغدغه در 
سطح بین المللي مورد توجه است و همواره در جهت بهبود آن 
تالش های بسیاری انجام شده است. مشارکت کم در فعالیت بدني 
باعث ایجاد مشکالت مرتبط با سالمت ازجمله اضافه وزن و چاقي 
در بین کودکان، نوجوانان و جوانان مي شود که نگراني عمده اي 
را به همراه دارد ]10[. شواهد حاکی از کاهش فعالیت جسمانی 
منظم در اواخر دوره نوجوانی و اوایل جوانی است و این کاهش 
یکی از معضالت بهداشت عمومی در اکثر کشورهاي جهان است. 
نوجوانی و جوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگ سالی است و 
بسیاري از عادات زندگی از قبیل ورزش منظم به طور طبیعی در 
این دوران آغاز می شود و ادامه پیدا مي کند، اما متأسفانه میزان 
مي یابد.  کاهش  دوران  این  در  مداوم  به طور  جسمانی  فعالیت 
از  گرایش به فعالیت بدني، فرایندي آموزشي است که در آن 
فعالیت جسماني به عنوان راهکاري براي کمک به دانش آموزان به 
منظور کسب مهارت، آمادگي، دانش و نگرش مثبت در راستاي 
رساندن  حداکثر  به  و  عمومي  سالمت  کسب  مطلوب،  رشد 
فرصت ها براي اجراي فعالیت هاي بدني استفاده مي شود ]11[. 
اهمیت مشارکت ورزشي در نوجوانان و جوانان با هدف کاهش 
رفتار نامناسب اجتماعي، ایجاد خودپنداره بدني مثبت و پیامدهاي 

مطلوب رواني مرتبط با آن بیشتر آشکار مي شود و درنهایت ضامن 
استمرار مشارکت ورزشي آن ها در بزرگ سالي خواهد بود ]12[. 

به کارگیري نظریه هاي رفتاري مرتبط با سالمت مانند رفتارهاي 
گرایش به فعالیت جسماني و قصد حضور در رویدادهاي ورزشي در 
دانش آموزان که اصلي ترین پتانسیل هاي توسعه ورزش و فعالیت 
جسماني در آینده کشور هستند، اهمیت ویژه اي دارد. در همین 
راستا، در این مطالعه تالش شده است تا با به کارگیري نظریه 
رفتار برنامه ریزي شده به عنوان چارچوب نظری پژوهش و آموزش 
گذران اوقات فراغت بر پایه ورزش، فاکتورهاي پیش بیني کننده 
رفتار گرایش به فعالیت جسماني و قصد حضور در رویدادهاي 
ورزشي در میان دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر چالوس 

مورد بررسي قرار گیرد و نتایج آن ارائه شود. 

هدف تحقیق حاضر بررسي اثر آموزش گذران اوقات فراغت 
مبتني بر مدل رفتار برنامه ریزي شده بر گرایش به فعالیت جسماني 

و قصد حضور در رویدادهاي ورزشي در دانش آموزان پسر بود.

روش بررسی

شیوه  ازنظر  و  توسعه اي  هدف  ازنظر  پژوهش  این  روش 
نیمه  حاضر  پژوهش  روش  بود.  نیمه تجربي  داده ها  جمع آوري 

آزمایشي با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. 

جامعه آماري برای هنجاریابي بسته آموزشي شامل متخصصان 
و اساتید مدیریت ورزشي و اوقات فراغت و علوم تربیتي بودند. 
روش نمونه گیري در بخش هنجاریابي بسته آموزشي که به وسیله 
ابزار چک لیست به صورت هدفمند و دردسترس با تعداد 10 نفر 
از اساتید مدیریت ورزشي و متخصصان اوقات فراغت و اساتید 
بسته  اثربخشي  بررسي  براي  نفر دانش آموز  علوم تربیتي و 10 

آموزشي انتخاب شدند.

بسته  اجراي  )جهت  آموزشي  مداخله  اجراي  آماري  جامعه 
آموزشي( و اثر آن بر متغیرهاي تحقیق که شامل دانش آموزان 
پسر دوره متوسطه دوم بودند. براي تعیین حجم نمونه آماري 
باتوجه به  روش تحقیق به روش هدفمند تعداد 40 نفر دانش آموز 
پسر دوره متوسطه دوم در 2 گروه آزمایش و کنترل با تعداد 
به روش حذف  خروجي  و  ورودي  مالک هاي  باتوجه به  نفر   20

سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب شدند.

سال،   17-13 سني  بازه  شامل  تحقیق  به  ورود  معیارهاي 
سابقه  عدم  مذکر،  جنسیت  دوم،  متوسطه  دوره  در  تحصیل 
سابقه  عدم  گذشته،  سال  در 2  ورزشي  رویدادهاي  در  حضور 
گرایش به ورزش در 2 سال گذشته و امضاي رضایت نامه کتبي 
از  یکي  به  ابتال  شامل  پژوهش  جامعه  از  خروج  معیار هاي  و 
اختالالت روان پزشکي غیر از موارد یادشده، شرکت در دوره هاي 
ابتال به بیماري هاي جسماني  روان شناختي به صورت هم زمان، 

بنین آذرنوش و همکاران. اصالح الگوی گرایش به رفتارهای مرتبط با سالمت در پسران نوجوان
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مزمن و شرکت نامنظم در جلسات آموزشي بود.

و  منابع  نظریه ها،  آموزشي،  بسته  این  ساخت  براي  درابتدا 
پژوهش هاي مختلف درزمینه آموزش نحوه صحیح گذران اوقات 
سپس،  شد.  بررسي  و  مطالعه  ورزشي  فراغت  اوقات  و  فراغت 
باتوجه به نتایج پژوهش هاي قبلي و نظریه رفتار برنامه ریزي شده 
موارد مؤثر بر آموزش در این سنین لحاظ شد. برای ارزیابي صحت 
موارد انتخاب شده از نظرات چند تن از اساتید متخصص در رشته 
این  و ساخت  طراحي  براي  گرفته شد.  بهره  ورزشي  مدیریت 
بسته آموزشي از فعالیت هاي آموزشي کاربردي و شیوه تدریس 
لحاظ کردن  با  استفاده شده  تربیت بدني در کتاب هاي مختلف 
نظریه رفتار برنامه ریزي شده در طراحي و تدوین بسته آموزشي 
در پژوهش حاضر، ایده گرفته شد. عالوه بر فعالیت هاي فوق، در 
طراحي بسته آموزشي سعي شد که عالوه بر تقویت کارکرد اجرایي 

مورد نظر، جنبه اي از فعالیت هاي ورزشي را نیز مدنظر قرار دهد.

نتایج  از  شد  سعي  آموزشي  بسته  تدوین  و  طراحي  براي 
تقویت  براي  قبلي  پژوهش هاي  در  که  آموزشي  برنامه هاي 
کارکردهاي اجرایي مورد استفاده قرار گرفته اند ازجمله از نتایج 
پژوهش هاي مختلفي وانگ و وانگ، تولکیس و بوتزمان ، ریسن و 

همکاران و رامچندي و همکاران بهره گرفته شد ]16-13[.

نکات مورد نظر در چهار چوب طراحي آموزشي

1. تعیین نیازها و اولویت ها درزمینه آموزش فواید و مضرات 
درک شده نسبت به انجام فعالیت ورزشي و حضور در رویدادهاي 

ورزشي با نگرش، کنترل رفتاري درک شده، هنجارهاي انتزاعي.

عناوین  باتوجه به  رفتاري  و  جزئي  کلي،  اهداف  تعیین   .2
گفته شده.

3. انتخاب الگوي آموزشي مناسب.

4. تصمیم در مورد انتخاب بهترین شیوه نیل به اهداف آموزشي.

5. تعیین منابع و امکانات موجود در جهت برگزاري و انجام 
مداخله.

6. طراحي ارزش یابي در کوتاه مدت و بلندمدت.

7. برنامه طراحي شروع عملیات درزمینه مداخله آموزشي)از 
نظر مکان و زمان برگزاري(.

8. شروع عملیات و اجراي آن با تأکید بر سازه هاي نظریه رفتار 
برنامه ریزي شده.

پرسش نامه مربوط به سازه هاي نظریه برنامه ریزي شده در 
گرایش به فعالیت جسماني

در  برنامه ریزي شده  نظریه  سازه هاي  به  مربوط  پرسش نامه   
گرایش به فعالیت جسماني شامل 18 گویه با مقیاس 4 گزینه اي 
لیکرت )از کاماًل مخالفم=1 تا کاماًل موافقم=7( بود و اعتبار و 
پایایي آن در این پژوهش بررسي شد. این پرسش نامه شامل: سازه 
نگرش به گرایش به فعالیت جسماني در قالب 6 سؤال اندازه گیري 
شدکه کسب نمره باالتر حاکي از گرایش به فعالیت جسماني بود .

 
 

 پیشینه تجربی 

رسولی 
(،شاکری 1398)

(و 1396نژاد)
( 2018تولکیس )  

 خال های موجود

 پیشینه تئوریک

( 2021آجزن)
(2001()2015 )

(2008()2011شارما)  

تجمیع نظرات و طراحی الگوی اولیه 
 بسته آموزشی و نگارش محتوا

جلسه بر اساس مولفه های  10تقسیم به 
پنجگانه رفتار برنامه ریزی شده )هر 

دو جلسه آموزش( مولفه  
 بسته اولیه

اجرای آزمایشی 
 بسته

 تایید بسته

روایی 
)سازه و 
 محتوا(

پایایی 
درونی و 
 بیرونی

تصویر 1. الگوي طراحي بسته آموزشي
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پرسش نامه مربوط به سازه هاي نظریه برنامه ریزي شده به 
قصد حضور در رویدادهاي ورزشي

 پرسش نامه مربوط به سازه هاي نظریه برنامه ریزي شده به قصد 
حضور در رویدادهاي ورزشي سال 1397 شامل 18 گویه با مقیاس 
4 گزینه اي لیکرت )از کاماًل مخالفم=1 تا کاماًل موافقم=7( بود. این 
پرسش نامه شامل سازه نگرش به گرایش به فعالیت جسماني و قصد 
حضور در رویدادهاي ورزشي در قالب 6 سؤال اندازه گیري شدکه 

کسب نمره باالتر حاکي از قصد حضور در رویدادهاي ورزشي بود.

برای بررسي همگني ویژگي هاي جمعیت در 2 گروه تحقیق از 
آزمون کاي اسکوئر1 و آزمون تی مستقل2، و براي تبیین فرضیه هاي 
تحقیق از روش آماري تحلیل کوواریانس3 و آزمون هاي تی مستقل 
کواریانس  تحلیل  انجام  از  قبل  شد.  استفاده  نمونه اي  جفت  و 

پیش فرض هاي آن مورد بررسي قرار گرفت.

یافته ها

جدول شماره1 ، مربوط به مشخصات تحصیالت و همچنین 
گرایش به ورزش دانش آموزان در گروه هاي آزمایش وکنترل است.

1. Chi-squared test
2. Independent Samples T-Test
3. Analyze of Covariance (ANCOVA)

نتایج آزمون کاي دو )جدول شماره 1( نشان داد بین دو گروه 
کنترل و آزمایش ازنظر تحصیالت و ورزش موردعالقه، تفاوت 

.)P>0/05( آماري معناداري وجود نداشت

بعد از طراحي بسته و تأیید روایي صوري و محتوا با آزمون 
ضریب هماهنگي کندال و روایي سازه با آزمون تحلیل عاملي 
تأییدي و تأیید پایایي بسته طراحي شده با الفاي کرونباخ، این 
بسته در یک گروه پایلوت )نمونه 10 نفري( اجرا شد و اثر مستقیم 
بسته مورد بررسي قرار گرفت. تصویر شماره 1 و تصویر شماره 
2، مدل تحلیل عاملي تأییدي و معادالت ساختاري را در حالت 
تخمین ضرایب استاندارد نشان مي دهد. متغیر آموزش گذران 
اوقات فراغت ورزشي مبتني بر نظریه داده بنیاد برون زا )مستقل( 
و متغیرهاي گرایش به فعالیت ورزشي و قصد حضور در ورزشگاه 
درون زا هستند. تمامي بارهاي عاملي باالتر از 0/5 است٬ بنابراین 
مدل نهایي مورد  تأیید بود. همچنین نتایج مدل در حالت قدر 
مطلق معناداري بیانگر این مطلب بود که مقدارآماره تی سازه هاي 
بسته آموزش گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت جسماني 
مبتني بر مدل رفتار برنامه ریزي شده بیشتر از 1/96درصد بوده، 
معنادار هستند. بنابراین مدل نهایي مورد  تأیید بود و روایي سازه 
بسته طراحي شده براساس پرسش نامه هاي 18 گویه اي گرایش به 

فعالیت ورزشي و قصد حضور در ورزشگاه مورد تأیید بود.

جدول 1. مقایسه سطح پایه تحصیلی در بین دو گروه کنترل و آزمایش

متغیر
فراوانی

نتیجه آزمون آماری کای دو
آزمایشکنترل

تحصیالت
)پایه تحصیلی(

67نهم

Χ۲ =0/188
df=3

P=0/979

77دهم

54یازدهم

22دوازدهم

2020جمع

ورزش مورد عالقه

68فوتبال

Χ۲ =4/686
df=8

P=0/811

32والیبال

11بسکتبال

11تنیس

11رزمی

13شنا

11دو و میدانی

30وزنه برداری

33کشتی

2020جمع
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تصویر 1. مدل اصالح شده در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گرایش به ورزش

تصویر 2. مدل اصالح شده در حالت تخمین استاندارد برای قصد حضور در رویداد
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نتایج تحلیل خطي بودن، رابطه بین متغیرهاي پیش آزمون و 
پس آزمون پژوهش را نشان می دهد. متغیرهاي گرایش به فعالیت 
با کووریت مربوطه رابطه  جسماني و قصد حضور در ورزشگاه 

خطي داشتند. 

در  گروه ها  همگني  تی مستقل،  آزمون  یافته هاي  با توجه به 
 .)P>0/05( شد  تأیید  جسماني  فعالیت  به  گرایش  و  نگرش 
نتایج آزمون تی زوجي نشان داد بین نمره میانگین گرایش به 
فعالیت جسماني دانش آموزان ابتدا و انتهاي مطالعه، درون گروه 
کنترل اختالف معناداري مشاهده نشد )P=0/322(، اما بین نمره 
گرایش به فعالیت جسماني دانش آموزان قبل و بعد از مداخله 
 .)P=0/001( درون گروه آزمایش اختالف معناداري مشاهده شد
همچنین نتایج آزمون تی مستقل در مقایسه با پس آزمون هاي 2 
گروه آزمایش و آزمایش نشان داد میزان سطح معناداري P کمتر 
از 0/05 است. بدین ترتیب مي توان نتیجه گرفت که در گروه 
آزمایش باتوجه به آموزش گذران اوقات فراغت مبتني بر مدل رفتار 
برنامه ریزي شده بر گرایش به فعالیت جسماني در دانش آموزان 
افزایش مشاهده شده است که تفاضل بین قبل و بعد از مداخله 
برابر با 8/1 است که میانگین از 42/2 به 53/3 افزایش یافته 
است )جدول شماره 2(. همچنین نتایج آزمون تی زوجي نشان 
داد بین میانگین نمره نگرش دانش آموزان ابتدا و انتهاي مطالعه، 
 ،)P=0/164( درون گروه کنترل اختالف معناداري مشاهده نشد

اما بین نمره نگرش دانش آموزان قبل و بعد از مداخله درون گروه 
آزمایش اختالف معناداري مشاهده شد )P=0/001(. همچنین 
نتایج آزمون تی مستقل درمقایسه پس آزمون هاي 2 گروه آزمایش 
آموزش گذران  باتوجه به  آزمایش  گروه  در  داد  نشان  کنترل  و 
اوقات فراغت مبتني بر مدل رفتار برنامه ریزي شده بر نگرش دانش 
آموزان در مورد گرایش به فعالیت جسماني افزایش مشاهده شده 
است که تفاضل بین قبل و بعد از مداخله برابر با 3/0 درصد است 
که میانیگن از 15/2 به 18/2 درصد افزایش یافته است )جدول 

شماره 2(. 

 )P<0/001( نتایج جدول شماره 3، باتوجه به سطح معناداري
نتایج حاکي از آن است که مداخله آموزش گذران اوقات فراغت 
مبتني بر مدل رفتار برنامه ریزي شده بر گرایش به فعالیت جسماني 
دانش آموزان تأثیرگذار بود. همچنین ضریب اتا نشان مي دهد مدل 
آموزش گذران اوقات فراغت، 0/458 درصد تغییرات گرایش به 
فعالیت جسماني دانش آموزان را تبیین مي کند. همچنین باتوجه به 
سطح معناداري )P=0/002( مي توان گفت مداخله آموزش گذران 
نگرش  بر  برنامه ریزي شده  رفتار  مدل  بر  مبتني  فراغت  اوقات 
تأثیرگذار  جسماني  فعالیت  به  گرایش  مورد  در  دانش آموزان 
اتا نشان مي دهد مدل آموزش گذران  بوده اند. همچنین ضریب 
اوقات فراغت، 0/238 درصد تغییرات نگرش دانش آموزان در مورد 

گرایش به فعالیت جسماني را تبیین مي کند )جدول شماره 3(.

جدول 2. مقایسه دو گروه کنترل و مداخله از نظر میزان گرایش و نگرش به فعالیت جسمانی 

مراحل تحقیقمتغیرها
آزمون آماریمیانگین و انحراف معیار

تی مستقل گروه آزمایشگروه کنترل

گرایش به فعالیت جسمانی

3/5±4/0144/2±42/05قبل از مداخله
t=1/793
 df=38
P=0/081

5/2±5/953/3±42/8بعد از مداخله
t=5/997
df=38

P=0/001

-2/7±1/98/1±0/75تفاضل قبل از بعد

آزمون آماری
تی زوجی

t=0/995
df=19

P=0/322

t=6/827
df=19

P=0/001
-

نگرش

2/1±1/715/2±15/7قبل از مداخله
t=0/731
df=38

P=0/469

2/7±2/318/2±16/2بعد از مداخله
t=2/390
df=38

P=0/022

-0/6±0/63/0±0/5تفاضل قبل از بعد

آزمون آماری
تی زوجی

t=1/446
df=19

P=0/164

t=5/273
df=19

P=0/001
-
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بحث

فراغت،  اوقات  گذران  آموزش  مدل  تحقیق،  یافته هاي  باتوجه به 
افزایش گرایش به فعالیت جسماني دانش آموزان را تبیین مي کند. باي 
و همکاران نیز گزارش کردند که 3 مؤلفه نگرش، هنجار ذهني و کنترل 
رفتاري درک شده، تأثیر مثبتي بر قصد مشارکت آزمودني ها دارند که 
بیشتر منجر به رفتار مشارکت مي شود. از بین 3 متغیر اصلي، نگرش، 
قوي ترین پیش بیني کننده قصد شرکت در یک ورزش جدید بود و به 
دنبال آن کنترل رفتاري درک شده و هنجار ذهني وجود داشت. نتایج 
نشان داد سازمان هاي جدید ورزشي باید استراتژي هاي آموزشي براي 
بهبود نگرش شرکت کنندگان نسبت به ورزش هاي جدید و همچنین 
آموزش قوانین و مزایاي ورزش و فعالیت بدني ایجاد کنند ]17[. 
سنایي نصب و همکاران نیز گزارش کردند که نظریه برنامه ریزي شده 
مبتني بر رفتار براي افزایش فعالیت بدني در پرسنل با شاخص توده 
بدني اضافه وزن و چاق مي تواند مؤثر باشد ]18[. وانگ و وانگ نیز 
نشان دادند نگرش و کنترل رفتاري درک شده به طور قابل توجهي با 
قصد شرکت پسران در فعالیت هاي بدني ارتباط دارد، اما در دختران 
تنها کنترل رفتاري درک شده بود که با شرکت در فعالیت هاي بدني 
ارتباط معناداري را نشان داد ]13[. بنابراین یافته های این مطالعه نشان 
می دهد اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزي شده 
ازطریق افزایش نگرش، نرم هاي انتزاعي، کنترل رفتاري درک شده و 
قصد رفتاري می تواند در ارتقا و گرایش پسران دانش آموز به فعالیت 

بدني تأثیر مثبت داشته باشد.

فراغت  اوقات  آموزش گذران  مداخله  داد  نشان  نتایج  همچنین 
مبتني بر مدل رفتار برنامه ریزي شده بر نگرش دانش آموزان در مورد 
گرایش به فعالیت جسماني تأثیرگذار است. همچنین یافته هاي این 
پژوهش نشان داد نگرش به انجام ورزش موجب بهبود گرایش به 
فعالیت جسماني و ورزش مي شود. منظور از نگرش نسبت به رفتار 
یعني اینکه رفتار مورد نظر تا چه حد نزد فرد مطلوب، خوشایند، مفید 
و لذت بخش است که به قضاوت فرد در مورد اثرات و پیامدهاي رفتار 
بستگي دارد ]19[. درواقع نگرش، مبتني بر پیامدهاي تجربه فردي، 
رفتار یا تجربیات جانشین از راه یادگیري مشاهده اي از دیگران است. 
بدین علت پس از تجربه مستقیم یک رفتار، اعتقادات مثبت درباره 
پیامدهاي رفتار تقویت می شود و سپس به عنوان انگیزه بر ادامه آن 

تأثیر مي گذارد. همچنین نگرش به احساسات ناشي از انجام رفتار 
اشاره دارد. تجربه این احساسات خوشایند مي تواند بر ارتقا و تداوم 
فردي  تجربه  پیامدهاي  بر  مبتني  نگرش،  درواقع  باشد.  مؤثر  آن 
رفتار یا تجربیات جانشین از راه یادگیري مشاهده اي ازدیگران است. 
بدین علت پس از تجربه مستقیم یک رفتار، اعتقادات مثبت درباره 
پیامدهاي رفتار تقویت می شود و سپس به عنوان انگیزه بر ادامه آن 
تأثیر مي گذارد. همچنین نگرش به احساسات ناشي از انجام رفتار 
اشاره دارد. تجربه این احساسات خوشایند مي تواند بر ارتقا و تداوم 
آن مؤثر باشد. درواقع به کارگیري بارش افکار و بحث درباره پیامدهاي 
رفتار و انجام فعالیت بدني توسط گروه هدف و تجربه فواید مثبت 
جسمي و رواني ناشي از آن مي توانست بر 2 سازه نگرش اثرگذار باشد. 
درواقع به کارگیري بارش افکار و بحث درباره پیامدهاي رفتار و انجام 
فعالیت بدني توسط گروه هدف و تجربه فواید مثبت جسمي و رواني 
ناشي از آن بر گرایش دانش موزان به فعالیت جسماني اثرگذار است.

یافته ها نشان داد مداخله آموزش گذران اوقات فراغت مبتني 
آگاهي دانش آموزان در مورد  بر  برنامه ریزي شده  رفتار  بر مدل 
گرایش به فعالیت جسماني تأثیر گذار بوده است؛ این یافته ها با 
نتایج بشیري و همکاران و فرهمندي و همکاران هم راستا است 
]20، 21[. یکي از موانع مهم در پرداختن و انجام فعالیت بدني 
عدم وجود آگاهي در مورد مزایاي فعالیت بدني و همچنین، عدم 
وجود اطالعات کافي در مورد سطوح و محدوده فعالیت جسماني 
مزایاي  و  موانع  به  افراد  نگرش  و  ادراک   .]21[ است  ورزش  و 
مشارکت در فعالیت بدني، عاملي اثرگذار بر تصمیم گیري هاي 
آن ها در مشارکت در فعالیت منظم و سالمت محور است ]20، 
21[. بنابراین، ارزیابي ادراک و نگرش افراد به فعالیت هاي حرکتي، 
جایگاه ویژه اي را در پژوهش هاي کاربردي به خود اختصاص داده 
است. براي مشارکت بیشتر افراد به ویژه دانش آموزان در ورزش 
و گرایش به فعالیت جسماني، آگاهي از نگرش و تغییر نگرش 
آن ها نسبت به ورزش و فعالیت هاي بدني ضرورتي انکار ناپذیر 
است ]13[. ازآنجاکه آگاهي باعث ایجاد درک صحیح و تغییر 
نگرش دانش آموزان در مورد فعالیت جسماني مي شود، بنابراین 
بهبود سطوح آگاهي عمومي و اختصاصي افراد در مورد ورزش 
و پرداختن به فعالیت جسماني در پرداختن و گرایش به فعالیت 

جسماني داراي اهمیت ویژه اي است.

جدول 3. نتایج آزمون کوواریانس از نظر میزان نگرش و گرایش به فعالیت جسمانی

توان آزمونضریب اتاSig. Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر

گرایش به فعالیت جسمانی
732/41732/431/250/0010/4581/00مقدار ثابت

----867/13723/4خطا

نگرش
52/101152/10111/570/0020/2380/912مقدار ثابت

----166/5374/5خطا
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فعالیت بدني و ورزش یکي از روش هاي تربیتي سازنده براي 
تأمین زندگي سالم در زمان حال و آینده کودکان است ]2[. 
شیوع روزافزون اضافه وزن و چاقي و عوارض و بیماري هاي مرتبط 
با چاقي که در جمعیت کودکان نیز در حال شیوع است، مسئله 
اصلي سالمتي جامعه است و شیوه زندگي کم تحرک در رشد 
و گسترش این روند تأثیر گذار است ]4، 22[. به همین دلیل 
مشارکت در ورزش براي سنین نوجواني و جواني در جلوگیري 
از این عوارض اهمیت دارد ]22[. هدف اصلي از این فعالیت ها 
و برنامه ها، افزایش کیفیت شیوه زندگي، افزایش میزان تفریح، 
شادابي و ارتقا بهداشت و سالمتي افراد با تأکید بر برنامه هاي 
زندگي   .]1[ است  فراغت  زمان  در  به ویژه  ورزشي  گوناگون 
بي تحرک یک مشکل جهاني براي سالمت همه جوامع است. 
بي تحرکي علت عمده مرگ ومیر، بیماري و ناتواني است ]1، 22[ 
شاید در سال هاي گذشته، ورزش فقط به عنوان یک سرگرمي 
براي پر کردن اوقات فراغت در جوامع بشري مطرح بوده است، 
تفریحي در زمان حال، عالوه بر سرگرمي  انجام ورزش هاي  اما 
باعث نشاط و شادي و همچنین موجب افزایش سطح سالمتي در 
افراد نیز مي شود و بشر رفته رفته پي به اهمیت و ارزش آن براي 
حفظ سالمتي و بقاي خود نیز برده است و در تالش روزافزون 
در جهت گسترش و ترویج آن در سطح عمومي پرداخته است 
]23، 24[. باوجوداین در کشور ما هنوز اهمیت و ضرورت ورزش 
در بین اقشار مختلف جامعه شناخته شده نیست و آن طور که 
باید، به ارزش و جایگاه ورزش در سالمتي پرداخته نشده است و 
نتایج تحقیقات انجام شده حاکي از افزایش کم تحرکي و رفتارهاي 
کم تحرکي در بین اقشار مختلف جامعه و همچنین کودکان و 
نوجوانان است ]1، 24[. بنابراین به نظر مي رسد یک برنامه جامع 
برگرفته از رفتار برنامه ریزي شده براي همگاني کردن ورزش و 
گرایش به فعالیت جسماني در اوقات فراغت که از مزایاي آن 
در همه ابعاد زندگي)اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي( و ارتقاي 
کیفیت زندگي آحاد مردم بتوان بهره جست، امري ضروري است. 
باتوجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به فعالیت هاي فراغتي و 
تأثیر  بر  این تحقیق  فعالیت ها در دانش آموزان،  این  الگو سازي 
این برنامه )بسته برنامه ریزي شده( بر گرایش به فعالیت هاي بدني 
و قصد حضور در رویدادهاي ورزشي در این گروه تأکید دارد.

امید است باتوجه به نتایج تحقیق، بتوان یک برنامه بنیادي در راه 
آموزش و نهادینه کردن فرهنگ پرداختن به فعالیت جسماني چه 
به عنوان ورزشکار و چه به عنوان تماشاگر موردتوجه مسئوالن و 

دست اندرکاران ورزشي، فرهنگي و آموزشي کشور قرار گیرد.

از محدودیت هاي تحقیق حاضر مي توان به حجم کم نمونه 
تحقیق اشاره کرد. پیشنهاد مي شود در تحقیقات آینده از حجم 
نمونه اي باالتر و همچنین بررسي متغیرهاي مداخله گر ازجمله 
مختلف  قومیت هاي  و  فرهنگي اجتماعي  اقتصادي،  وضعیت 

باتوجه به شرایط جغرافیایي مختلف استفاده شود.

نتیجه گیری

و گرایش  نگرش  داد  نشان  نتایج تحقیق حاضر  در مجموع 
دانش آموزان براي شرکت در ورزش بر رفتار مثبت آن ها جهت 
شرکت در فعالیت هاي جسماني تأثیر مثبت دارد. این موضوع 
قصد  دانش آموزان،  کردن)انگیزه(  برانگیخته  با  مي دهد  نشان 
آن ها براي مشارکت در فعالیت هاي جسماني افزایش خواهد شد. 
بنابراین باید با ارتقاي سطح انگیزش و همچنین استعدادیابي 
در مدارس جهت هدف دهي ورزشي، قصد دانش آموزان را براي 
شرکت در فعالیت هاي جسماني تقویت کرد. بین قصد و شرکت 
در فعالیت شکافي وجود دارد و عواملي مانند آگاهي، توانایي، 
پیش بیني نشده  شرایط  و  همکاري  دسترسي،  فرصت،  منابع، 
قصد  است  مسلم  آنچه  باشند.  شکاف  این  پرکننده  مي توانند 
رفتاري مي تواند مهم ترین عامل در شرکت افراد در فعالیت هاي 
جسماني و ورزش باشد. بنابراین یک برنامه ریزي جامع برگرفته از 
رفتار برنامه ریزي شده براي گرایش به فعالیت جسماني در اوقات 
فراغت مي تواند موجب افزایش ورزش همگاني در نتیجه سبک 
زندگي فعال در دانش آموزان شود و بر کیفیت زندگي و سطح 

سالمت آن ها مؤثر باشد.
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