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  چکیده 
هدف از این مطالعه بررسی قدرت پیشگویی کنندگی . است شایع سرتاسر دنیا پدیده اي ندر میان نوجواناتحرکی بی  :زمینه و هدف

  .هفته پیگیري می باشد 4یک بررسی طولی با  رفتار فعالیت جسمانی نوجوانان درتئوري رفتار برنامه ریزي شده براي 
نی شهر قزوین دانش آموز دبیرستا 623آینده نگر می باشد که نمونه هاي آن را کوهورت  مطالعه یک بررسیاین : مواد و روش کار

در مرحله اول پرسشنامه دموگرافیک همراه با  .دبیرستان شهر قزوین بطور تصادفی انتخاب شدند 8دانش آموزان از  نای. می دهندتشکیل 
و پرسشنامه بین  )و قصد درك شدهنگرش، نرم انتزاعی، کنترل رفتاري (سواالتی مربوط به سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده شامل 

از دانش آموزان خواسته شد تا یک ماه پرسشنامه ها، پس از تکمیل . المللی فعالیت بدنی در اختیار دانش آموزان جهت تکمیل قرار گرفت
رسیون سلسله کمک آزمون رگ با  SAS9.2افزار نرم توسطداده ها . دیگر پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی را براي بار دوم تکمیل نمایند

  . د تجزیه و تحلیل قرار گرفتمراتبی مور
 57در مرحله اول، رفتار گذشته مسئول . )%2/51(آنها دختر بودند نیمی از تقریبا ًسال بود و  6/15میانگین سنی دانش آموزان : یافته ها

درصد به  7شده در مرحله دوم نگرش، نرم انتزاعی و کنترل رفتاري درك . بود 2درصد از تغییرات واریانس فعالیت جسمانی در زمان 
درصد از  8/1در مرحله آخر قصد رفتاري مسبب . اضافه کردند 2میزان پیشگویی کنندگی تغییرات واریانس فعالیت جسمانی در زمان 

  . بود 2تغییرات فعالیت جسمانی در زمان 
جسمانی دانش آموزان را پیشگویی مطالعه حاضر نشان داد که تئوري رفتار برنامه ریزي شده می تواند بخش عمده فعالیت : نتیجه گیري

درك شده در  يرفتارریزي شده با تمرکز بر روي کنترل  تار برنامهفنتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از تئوري ر. نماید
  .  مداخالت آتی می تواند نتایج ثمربخشی به همراه داشته باشد

  جوانان، فعالیت جسمانیتئوري رفتار برنامه ریزي شده، نو: کلیديه هاي واژ
  مقدمه 

فقدان فعالیت جسمانی خطر بالقوه اي براي چاقی، بیماري 
هاي قلبی عروقی و مرگ و میر ناشی از آنها تلقی می 

عالوه بر این یک چنین مشکالتی می توانند بخش . شود
هاي در حال توسعه را در بر عظیمی از بار اقتصادي کشور 

 حفظ و ایجاد عوامل نمهمتری از یکی .]1،2[ گیرند
 ارتباط دلیل به و باشد می منظم بدنی فعالیت سالمتی،

 تغییر اولویت 15 از یکی عنوان به سالمت، با بدنی فعالیت
 11 از یکی و است شده لیست سالمت بهبود جهت رفتار
 افزایش جسمی، تناسب به مربوط اختصاصی هدف

 سال رد% 35 از شدید بدنی فعالیتهاي در بالغین مشارکت
 توصیه. ]3[ است تغییر یافته 1990 سال تا% 60 به 1978
 کلیه که است این بدنی فعالیت براي 2010 تا سالم انسان
 براي متوسطبا شدت  بدنی فعالیت دقیقه 30 حداقل افراد

 پژوهشی مقاله
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 .]4[ باشند داشته هفته روزهاي کلیه ترجیحاً یا روزها اکثر
 زندگی به ایلتم تکنولوژي، و علم پیشرفت حال، با با این
 فراغت بطوري که اوقات است افزایش به رو تحرك بدون

 استفاده کامپیوتري، کار تلویزیون، تماشاي با همراه زیادي
 بی و سکون حالت در عمال غیره و آسانسور اتوموبیل، از

رغم توصیه سازمان هاي یعل .]5[می شود  سپري تحرکی
ت متوسط بهداشتی به منظور انجام فعالیت جسمانی با شد

تا شدید در طول هفته، بی تحرکی در میان نوجوانان در 
. ]6-7[کشورهاي آمریکا و اروپا بسیار شایع می باشد 

مطالعات اپیدمیولوژیک زیادي نشان دهنده این حقیقت 
می باشند که فعالیت جسمانی با افزایش سن از نوجوانی 

مداخالت موثر در . ]8-9[به بزرگسالی کاهش می یابد 
افزایش فعالیت جسمانی به منظور پیشگیري از  جهت

بیماري و در پیش گرفتن سبک زندگی متحرك در 
 .]10[ به نظر می رسدسالهاي اولیه نوجوانی ضروري 

شواهد بسیار قوي از این مسئله حمایت می کنند که 
طراحی مداخالت رفتاري می بایست بر مبناي تئوري 

تاري باید توسط به بیان دیگر مداخالت رف. صورت پذیرد
ر در حفظ و ارتقاء فعالیت شناسایی فرایند هاي درگی

 در متعددي نظریات .]11- 13[ صورت پذیرد جسمانی
 ناشی عوارض مورد در نوجوانان عقاید و ها باور نقش مورد

 هاي نظریه بین، این در. است شده مطرح بی تحرکی از
 هاي فعالیت فهم براي خوبی چارچوب اجتماعی-یشناخت

 رفتار نظریه شامل ها نظریه این. دهد می سمانی ارائهج
 شناخت نظریه بهداشتی، اعتقاد الگوي شده، ریزي برنامه

در این میان نظریه  .باشد می فرانظري الگوي و اجتماعی
بصورت گسترده اي براي رفتار  رفتار برنامه ریزي شده
عیت هاي مختلف به کار رفته مفعالیت جسمانی در ج

 را چارچوبی شده ریزي برنامه رفتار نظریه. ]14[ است
 تصمیم به مربوط مسائل اصولی و منظم بررسی براي

 مطالعه در 1دفرانک. کند می فراهم رفتار یک براي گیري
 به را شده ریزي برنامه رفتار نظریه 2008 سال در خود

 فهم و توصیف پیشگویی، براي نظریه معتبرترین عنوان
 2کورنیا همچنین .]15[ کرد حمطرفعالیت جسمانی  رفتار

 عنوان به را شده ریزي برنامه رفتار نظریه 2000 سال در

                                                        
1-Defranc  
2  - Courneya 

 رفتارهاي افراد چرا اینکه شرح براي عقالنی و جامع مدلی
 کرد معرفی دهند، می تغییر را خود سالمتی با مرتبط

 رفتار کننده تعیین مهمترین نظریه این با مطابق. ]16[
نرم  نگرش، عامل سه اصلح قصد. است رفتاري قصد فرد

 به فرد اعتقاد. است شده درك رفتاري کنترل وانتزاعی 
 می نگرش گیري شکل به منجر او ارزشیابی و رفتار نتایج
 بطور فرد خود تجارب از رفتاري اعتقادات بعضی. شود

 کسب طریق از برخی گیرند، می سرچشمه مستقیم
 وجودب دیگران مستقیم تجربه از دیگر برخی و اطالعات

 برآیند از است بازتابی رفتار، به نسبت نگرش. آید می
 .رفتار آن اتخاذ از شخص منفی یا مثبت ارزشیابی

 مورد در فرد باورهاي تاثیر تحت نیز ذهنی هنجارهاي
 انتظارات این برآوردن براي او انگیزه نیز و دیگران انتظارات

 فشارهاي درك معنی به هنجارها این پس. باشند می
 باورهاي. است رفتار اتخاذ عدم یا اتخاذ براي عیاجتما

رد انجام رفتار مورد نظر یا تایید "به صورت  هنجاري
براي  فرد انگیزه .ف می گرددیتعر "مهم فرد نتوسط دیگرا

به عنوان  انتظارات پذیرش و دیگران خواست از پیروي
دیگران شناخته می  انتظارت وردنآبر براي فرد انگیزه

 احساس از اي درجه یعنی شده درك فتارير کنترل .شود
 حد چه تا رفتار یک انجام عدم یا انجام اینکه مورد در فرد

کنترل رفتاري درك . باشد می وي ارادي کنترل تحت
 قصد طریق از مستقیم غیر هم و مستقیم بصورت همشده 

 تاثیر تحت سازه این. بگذارد تاثیر رفتار بر است ممکن
 می رفتار سختی یا آسانی انمیز مورد در شخص عقیده
 گیرد می نشات رفتار بر واقعی کنترل از اغلب و. باشد

در  بدنی فعالیت ارتقاء اهمیت علت به بنابراین). 1شکل (
 رفتار ایجاد در موثر فاکتورهاي شناسایی لزوم نوجوانان و

 در ها سازه موثرترین تا است الزم نظري، اصول اساس بر
 شناسایی را آنها مستقیم غیر یا یممستق اثر و رفتار ایجاد
 موثري آموزشی مداخالت بتوان آن اساس بر تا نمود

لذا هدف مطالعه حاضر  .گردد ریزي برنامه و طراحی
بررسی عوامل موثر بر ارتقاء فعالیت جسمانی در نوجوانان 

  .بر اساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده می باشد
   کارروش 

آینده نگر است که در ورت مطالعه کوهپژوهش حاضر یک 
دانش آموز دبیرستانی شهر  623بر روي  1390سال 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
4.

3.
44

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.4.3.449
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-107-fa.html


  
 451)3(4؛1391پاییز                                                                                                                              خراسان شمالی             شگاه علوم پزشکیمجله دان

 

نمونه هاي مطالعه بصورت . قزوین صورت پذیرفته است
خوشه اي طبقه بندي شده انتخاب شدند بطوریکه ابتدا 
شهر قزوین بر اساس منطقه آموزش و پرورش به دو 

دو مدرسه (مدرسه  4قسمت تقسیم شد و از هر منطقه 
. بطور تصادفی انتخاب شدند )رانه و دو مدرسه پسرانهدخت

سپس از هر مقطع تحصیلی یک کالس بطور تصادفی از 
ب شدند و تمامی دانش آموزان کالس اهر مدرسه انتخ

      حجم نمونه براي انجام یک  .مورد بررسی قرار گرفتند
رسیون چند گانه براي بررسی ارتباط متغیر هاي پیش رگ

و %  95با توان  2ن الیت جسمانی در زماگویی کننده فع
درصد ریزش در  10با در نظر گرفتن % 5 خطاي نوع اول

 شرایط واجد دانش آموزانی که .برآورد گردید 470نمونه 
 انجام نظر از ابتدا داشتند پژوهش انجام به رضایت و بوده

فرم کوتاه و ویرایش شده پرسشنامه  توسط بدنی فعالیت
جسمانی  سنجش فعالیت براي بدنی فعالیت بین المللی

 هاي این پرسشنامه حاوي سوال. گرفتند قرار بررسی مورد
 نوجوانان خواسته شده بود فعالیت هاياز مرکبی بود که 

فعات آن را و دشدید خود را نام برده تا متوسط  جسمانی
را به  در طول هفته مشخص نمایند سپس مدت زمان آن

فعات فعالیت جسمانی و دحاصل ضرب . دقیقه بیان کنند
ورد آمدت زمان آن عدد کلی رفتار فعالیت جسمانی را بر

ورد مپرسشنامه در مطالعه پاکپور و همکاران این . می کند
 گیري اندازه براي پنج سوال. ]17[ تایید قرار گرفته است

ورزش کنم  روز هر اگر “مثال، براي. شد استفاده نگرش
 نوعاً که”  خواهم شدبه بیماري قلبی عروقی مبتال کمتر
. گیرد می قرار استفاده مورد سازه این گیري اندازه براي

 5 تا )مخالفم کامال( 1 از لیکرتی طیف اساس بر سواالت
 سواالت درونی توافق. شد گیري اندازه )موافقم کامال(

 نرمهاي سنجش منظور به .)α=895/0( بود خوب نگرش
 بیشتر "مثال براي. شد استفاده سوال پنج از انتزاعی
 مادرم، پدرم، مثل( هستند مهم من براي که افرادي

 روز هر باید من که کنند می فکر )غیره و معلمم دوستانم،
 طیف اساس بر نیز قسمت این سواالت.  "ورزش کنم

  تا )نیست درست اصال نه( 1 از پاسخ هاي گزینه با لیکرتی
 فقتوا. شود می گیري اندازه )است درست کامال بلی( 5

 شد واقع پذیرش مورد انتزاعی هنجار سازه سواالت درونی
)79/0=α(. درك رفتاري کنترل سازه گیري اندازه براي 

 بخواهم، اگر“  مثال، براي. شد استفاده سوال پنج از شده
 بر سواالت. ”ورزش کنم روز هر که است آسان من براي
 )قممواف کامال( 5 تا )مخالفم کامال( 1 از لیکرتی طیف پایه

 قابل  نیز سازه این سواالت درونی توافق. شد گیري اندازه
 سوال 4 از قصد گیري اندازه براي .)α=89/0( بود قبول

 هر آینده در تا دارم قصد من“ مثال، عنوان به. شد استفاده
 دامنه با لیکرتی طیف اساس بر سواالت. "ورزش کنم روز
 )ستا درست کامال( 5 تا )نیست درست اصال( 1 از اي

 خوب نیز سازه این درونی توافق. گرفت قرار  سنجش مورد
در این مطالعه همچنین از سواالت  .)α=90/0( بود

دموگرافیک سن، جنس، تحصیالت پدر و مادر استفاده 
در مرحله اول پرسشنامه ها توسط دانش آموزان  .گردید

تکمیل شدند و از آنها خواسته شد تا در یک ماه بعد جهت 
بدنی در  فعالیت د پرسشنامه بین المللیتکمیل مجد

 و کامپیوتر وارد اطالعات سپس .مطالعه شرکت نمایند
 انجام  SAS9.2افزار نرم توسط آماري تحلیل و تجزیه
 از آزمون شپیرو آماري، تحلیل و تجزیه جهت. گردید
و رگرسیون  متغیرهابودن توزیع نرمال بررسی  جهت

 فعالیت رفتار بر ثرمو عواملتعیین سلسله مراتبی جهت 
 مطالعه این در داري معنی سطح. شد بررسی بدنی

  .در نظر گرفته شد05/0
به اي قبل از انجام مطالعه از دانش آموزان رضایتنامه 

الزم به ذکر است  .منظور شرکت در مطالعه اخذ گردید
موافقنامه کتبی از مراجع زیربط شامل آموزش و پرورش 

 بجهت انجام مطالع کسشهر قزوین و مدارس مربوطه 
  .گردید
   هایافته 

. دانش آموز در مطالعه شرکت کردند 623 کلی طور به
با انحراف معیار  6/15 دانش آموزان یمیانگین سن

دختر بودند آنها نیمی از  تقریباًسال بود و 03/1
 جدول مشخصات دموگرافیکی دانش آموزان در. )20/51%(

 آزمونهاي گیريبکار از قبل. است شده داده نشان یک
پیش فرض نرمال  ،شپیرو آزمون اساس بر ابتدا آماري،
نتایج این . دگرفتن قرار بررسی مورد ها داده توزیعبودن 

آزمون بیانگر آن بود متغیرهاي مورد نظر در این مطالعه از 
 نشان 2 جدول. )<10/0p(توزیع نرمال برخوردار بودند 

  ر برنامه ریزي تئوري رفتا متغیرهاي بین همبستگی دهنده
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  هاي دموگرافیک دانش آموزان مورد بررسی ویژگی :1جدول 

  (%)تعداد     ها ویژگی
  57/15) 03/1(  )میانگین ، انحراف معیار(سن 

    جنس 
  319%) 20/51(  دختر 
  304%) 80/48(  پسر 

 میانگین: )سال(پدر تحصیالت
  )معیار انحراف (

)50/4 (57/5  

 میانگین:)سال(مادر تحصیالت
  )معیار انحراف (

)85/2 (85/3  

 

  ده در زمان اول و دومهمبستگی متغیرهاي تئوري رفتار برنامه ریزي ش: 2جدول 
انحراف   میانگین  6  5  4  3  2  1  

  معیار
  61/0  00/4  49/0**  44/0**  52/0**  60/0**  42/0**  1  نگرش. 1
  68/0  28/3  59/0**  47/0**  34/0**  38/0**  1  -  هنجار انتزاعی . 2
  98/0  51/3  63/0**  54/0**  71/0**  1  -  -  کنترل رفتاري مصور.3
  02/1  64/3  60/0**  49/0**  1  -  -  -  قصد. 4
  32/115  55/106  75/0**  1  -  -  -  -  1فعالیت جسمانی در زمان . 5
  45/129  12/113  1  -  -  -  -  -  2فعالیت جسمانی در زمان . 6

** 01/0 < P value  
 

  در ارتباط با متغیرهاي پژوهش 2رگرسیون سلسله مراتبی رفتار فعالیت جسمانی در زمان : 3جدول 
تحصیالت   )دختر(جنس   سن  

  پدر
رفتار گذشته 

  )1زمان (
کنترل رفتاري   نرم انتزاعی  نگرش

  متصور
 Fتغییرات   R2تغییرات   قصد

  578/197  573/0**  -  -  -  -  753/0**  008/0  -024/0  -031/0  1گام 
  99/37  07/0**  -  275/0*  043/0*  069/0*  566/0**  -017/0  -011/0  - 051/0*  2گام 
  57/30  018/0**  196/0*  171/0**  /049*  054/0*  542/0**  -037/0  -010/0  -042/0  3گام 
* 05/0 < P value  

** 01/0 < P value  
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نگرش، نرم انتزاعی، . است جسمانی فعالیت رفتار شده و
 رفتار با مثبت همبستگی کنترل رفتاري درك شده و قصد،

همچنین، رفتار فعالیت جسمانی  .داشتند جسمانی فعالیت
همبستگی  2با رفتار فعالیت جسمانی در زمان  1در زمان 

فعالیت جسمانی داشت و نشان دهنده ثبات رفتاري  باالیی
  .دانش آموزان پس از گذشت یک ماه بود

رفتار فعالیت  کننده بینی پیش عوامل بررسی منظور به
 قرار استفاده مورد مراتبی سلسله رگرسیون مدل جسمانی،

 به 2رفتار فعالیت جسمانی در زمان مدل،  نای در. گرفت
 1ر فعالیت جسمانی در زمان و رفتا وابسته متغیر عنوان

 رفتاري کنترل انتزاعی، هنجار نگرش، ،)رفتار گذشته(
 در مستقل هاي متغیر عنوان به رفتاري و قصد درك شده

الزم به ذکر است سن، جنس، تحصیالت . شدند گرفته نظر
پدر به عنوان متغیرهاي مخدوش کننده در این مطالعه به 

سن، جنس،  لاو مرحله در. آزمون اضافه گردیدند
 مدل به1تحصیالت پدر و رفتار فعالیت جسمانی در زمان 

نگرش، نرم انتزاعی و کنترل  بعد مرحله در. گردید اضافه
مرحله آخر  در. گردید اضافهبه مدل  درك شدهرفتاري 

رفتار  که داد نشان نتایج. شد اضافه مدلبه قصد رفتاري 
سن، زمینه اي در حضور فاکتور هاي  )1زمان (گذشته 

فعالیت  رفتار واریانس درصد 57جنس، سطح تحصیالت 
 که حالی در. کنند می پیشگویی را 2جسمانی در زمان 

 درصد 7درك شده نگرش، نرم انتزاعی و کنترل رفتاري 
 می پیشگویی را 2فعالیت جسمانی در زمان  رفتار واریانس

 پیشگویی قدرت مدل بهقصد  سازه شدن اضافه با. ندکرد
 8/1 ،2فعالیت جسمانی در زمان  رفتار ریانسوا کنندگی

   .)3 جدول( یافت افزایش درصد
  بحث 

که تئوري رفتار برنامه  نتایج این مطالعه نشان می دهد
درصد از رفتار  66بطور کلی می تواند بیش از  ریزي شده

از  .ا در دانش آموزان پیشگویی نمایدفعالیت جسمانی ر
و کنترل رفتاري درك این گذشته نگرش، هنجار انتزاعی 

شده، رفتار فعالیت جسمانی را در مرحله دوم بطور معنی 
نتایج این مطالعه در راستاي . داري پیشگویی کردند

 مدل اساس بر. ]18-20[ مطالعات گذشته می باشد
ك در توانایی در(کنترل رفتاري درك شده  رگرسیونی،

قویترین پیشگویی کننده  )انجام رفتار فعالیت جسمانی

مطالعات . می باشد 2فعالیت جسمانی در زمان  رفتار
مختلفی از این ایده که کنترل رفتاري درك شده می تواند 

آمدي داشته باشد حمایت می  کار ساختار مشابهی با خود
به بیان دیگر سازه هاي کنترل رفتاري درك شده و . کنند

 خودکارآمدي از لحاظ مفهومی با یکدیگر همپوشانی دارند
و همکاران  1مطالعه اخیري که توسط دیکسون .]21[

صورت پذیرفته است نشان می دهد که حتی با بکارگیري 
ابزارها نمی توان تفاوتی میان دو سازه کنترل  به روزترینِ

همسو . ]22[ رفتاري درك شده و خودکارآمدي قائل شد
، خودکارآمدي درك شده می تواند پیش 2با فرضیه باندورا

افراد خودکارآمد . ]21[ رفتار تلقی گرددشرط الزم انجام 
اعتقادات مثبتی درباره توانایی هایشان براي انجام رفتار 
مورد نظر داشته و یا حتی می توانند رفتار خود را پس از 

بنابراین افراد . وقفه اي کوتاه دوباره از سر گیرند
خودکارآمد با احتمال بیشتري قصد خود را تبدیل به عمل 

  .می کنند
در  اندازه گیري رفتار فعالیت جسمانیمطالعه حاضر  در

داراي  )2زمان (و یک ماه بعد ) رفتار گذشته(زمان اول 
بطوریکه میزان همبستگی باالیی  بودندالگوي یکسانی 

و ) رفتار گذشته(رفتار فعالیت جسمانی در زمان اول  میان
در این مطالعه رفتار  .بدست آمد) 2زمان (یک ماه بعد 

را بر رفتار فعالیت  هاثر تجمعی اما محدود شوندگذشته 
امر این  نشان می داد )2زمان (در یک ماه بعد  جسمانی

باشد که فعالیت واقعیت می تواند نشان دهنده این 
جسمانی می تواند بخشی از سبک زندگی دانش آموزان 
 .باشد و این قسمت نیازمند مداخالت مرتبط می باشد

بنابراین اگر رفتار گذشته به عنوان شاخص عادت تلقی 
گردد، این شاخص می تواند تاثیر مستقل بر روي رفتار 

یشنهاد می پ 3کوئیلته همانطور که. افراد داشته باشد بعديِ
اغلب می تواند بوسیله اعمال ناخواسته و سرنخ  رفتار ،کند

می  پیشنهاد 4آجزن .هایی مرتبط با قصد افراد آغاز گردد
کند که ارتباط میان رفتار گذشته و رفتار بعدي ممکن 
است نشان دهنده ارتباط علی عادت نباشد اما می تواند 

لذا رفتار گذشته می تواند به . تخمینی از ثبات نسبی باشد
                                                        

1 - Dixon 
2  - Bandura 
3  - Ouellette 
4   - Ajzen 
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عنوان پیشگویی کننده اتورگرسیو رفتار بعدي در نظر 
   .]24[ گرفته شود

 برنامه رفتاري وريتئ در اینکه رغم در مطالعه حاضر علی
 بینی پیش ادعا می شود که قصد مهمترین شده ریزي
است، اما تنها در حضور رفتار گذشته و کنترل  رفتار کننده

درصد از رفتار فعالیت  8/1رفتاري درك شده تنها توانست 
 وجود احتمال این .را پیشگویی کند 2سمانی در زمان ج

 مورد رفتار نجاما بر را کافی کنترل همیشه افراد که دارد
 1تریاندیس. باشند نداشته خود قصد دادن نشان جهت نظر

 می پایین کنندگی تسهیل با شرایط که کند می پیشنهاد
 او. ]25[کند  جلوگیري قصد مورد رفتار انجام از تواند

 احتمال با معین رفتارهاي که کند می اظهار همچنین
 قصد بوسیله تا شوند می کنترل عادات بوسیله بیشتري

 انجام 2شیران توسط که مروري مقاله در. هوشیارانه هاي
 نمونه 82107 در قصد که است مسئله این بیانگر شد،
 %28 پاسخگوي متوسط بطور تواند می تنها بررسی، مورد

 عمل و قصد بین بنابراین. ]26[ باشد رفتار واریانس
 براي مهم کنترلی فاکتور چندین. دارد وجود شکافی
 وجود شود، می تفسیر رفتار به قصد چگونه هاینک تعیین

 فرصت، منابع، توانایی، آگاهی، شامل ها فاکتور این. دارد
. باشد می نشده بینی پیش شرایط و همکاري دسترسی،

 دارا رفتار یک انجام بر که را شخص کنترل فاکتورها این
 بینی پیش را رفتار- قصد رابطه توانند می و باشند می

   ریزي برنامه رفتار نظریه با رابطه در که تیمطالعا در. کنند
  امکان پژوهشگران براي کلی بطور گرفته است انجام شده

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1  - Triandis  
2 - Sheeran 

 کنندگان شرکت اندازه چه به کنند تعیین که نیست پذیر
 این به. باشند می رفتار انجام براي واقعی کنترل داراي
 مبنی شده درك رفتاري کنترل سازه بر پژوهشگران دلیل،

 دقیق بازتاب معقوالنه بطور کنترل ادراك که فرض این بر
 این با مرتبط شواهد. اند کرده استناد است، واقعی کنترل
 و فاصله تواند می شده درك رفتاري کنترل آیا که موضع
 .]26[ است نامعلوم کند، تعدیل را رفتار-قصد بین ارتباط
 حال در این مطالعه کنترل رفتاري درك شده با این

دکارآمدي مهمترین پیشگویی کننده رفتار فعالیت خو
 و 3لوي مطالعه نتایج با یافته ینا. بود 2جسمانی در زمان 

  . ]27[ دارد همخوانی کاردینال
این مطالعه داراي محدودیت هایی است که اشاره به آن 

این مهمترین محدودیت این مطالعه . قابل توجه می باشد
 فعالیت مه بین المللیرغم بکارگیري پرسشنایاست که عل

شی بودن این پرسشنامه رگزا بدنی به دلیل ماهیت خود
  .اعتبار پاسخ هاي آن قابل بحث می باشد

 
  نتیجه گیري

بطور کلی مطالعه حاضر نشان داد که تئوري رفتار برنامه 
 )%66(ریزي شده بطور موفق می تواند بخش عمده 
نتایج  .فعالیت جسمانی دانش آموزان را پیشگویی نماید

تار فاین مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از تئوري ر
برنامه ریزي شده با تمرکز بر روي کنترل رفتار درك شده 

یج ثمربخشی به همراه در مداخالت آتی می تواند نتا
   .داشته باشد

                                                        
3 - Levy 
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Abstract 
Background & objective: Physical inactivity is prevalent among 
adolescents around the worlds. This study tested the ability of the 
theory of planned behavior (TPB) to predict Physical Activity 
(PA) among adolescents in a 4-weeks longitudinal study.  
Materials & Methods: 623 adolescents were randomly selected 
from eight high schools in Qazvin. TPB measures, and a revised 
International Physical Activity Questionnaire were measured at 
baseline and 1-month follow-up. Hierarchical regression 
analyses were conducted regressing Physical Activity at Time 2 
onto TPB.  
Results: the mean age of the adolescents was 15.5 years and the 
most of them were girls( 51.2 %). Past behavior accounted for a 
significant 57% of the variance in Physical Activity in Step 1of 
analysis. In Step 2, TPB accounted for an additional 7% with 
attitude, subjective norms and perceived behavior control as a 
significant predictor. The analysis resulted in a significant 
amount of incremental variance accounted for by the intention ( 
Step 3). 
Conclusion: The results of this study demonstrated the theory of 
planned behavior successfully predicted the most of physical 
activity's variance among adolescents.  Our results suggest that 
theory-based interventions should be based on the TPB with a 
targeting on PBC. 
Keywords: theory of planned behavior, adolescents, physical 
activity  
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