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و مامايي-نشريه علمي  پژوهشي دانشكده پرستاري
و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي  دانشگاه علوم پزشكي

7تا1، صفحات 1388، پائيز66، شماره19 دوره
 29/7/1388: تاريخ پذيرش 25/8/1387: تاريخ دريافت

بررسي عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده در دانشجويان
و خدمات بهداشتي درماني  شهيد بهشتي دختر دانشگاه علوم پزشكي

4، دكتر حميد علوي مجد3، دكتر فريده يغمايي2، زهره خاوري1*يمنت حسينيم

و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيمربي.1 و مامايي دانشگاه علوم پزشكي  تهران، ايران،، گروه بهداشت، دانشكده پرستاري
و ماماييكارشناس ارشد پرستاري،.2 و، دانشكده پرستاري  تهران، ايران،خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي.3 و مامايي دانشگاه علوم پزشكي  تهران، ايران،دانشيار، گروه بهداشت، دانشكده پرستاري
ش آمار زيستي، دانشكده پيراپزشكي،گروه دانشيار،.4 و درماني و خدمات بهداشتي  تهران، ايران،هيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي

 چكيده
و هدف و اجتماعي افراد را ارتقا، فعاليت جسماني منظم مي تواند سالمت جسمي:زمينه كه. دهدء رواني 80مطالعات نشان داده

در.درصد از ايراني ها ورزش نمي كنند و سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده  انجام رفتار،بنابراين، با توجه به اهميت انجام ورزش
بامطالعه در زمينه با.ي استانجام ورزش بر اساس يك چهارچوب نظري ضرور عوامل مرتبط هدف از اين مطالعه تعيين عوامل مرتبط

و خدمات بهداشتي درماني شهيد"تئوري رفتار برنامه ريزي شده"انجام ورزش بر اساس   در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي
س .مي باشد 1386-1387ال بهشتي در

و ها مواد روش نمونه گيري از نوع، نفر دانشجوي دختر444جامعه پژوهش شامل، همبستگي- مطالعه از نوع توصيفي روش:روش
و ابزار گردآوري اطالعات، پرسش نامه بود كه مشتمل بر  -3"نگرش به ورزش"-2 متغير هاي خارجي-1 قسمت6طبقه اي

در" . بود"انجام ورزش"-6و"تمايل به انجام ورزش"-5" كنترل رفتار درك شده در مورد ورزش"-4"مورد ورزشهنجارهاي ذهني
و آزمون مجدد و جهت تعيين پايايي آن از روش همساني دروني و صوري جهت تعيين اعتبار پرسش نامه از روش شاخص اعتبار محتوا

جم. استفاده شد و تحليل داده هاي روش هاي آماري توصيفيو15نرم افزار اس پي اس اس نسخهازع آوري شدهبه منظور تجزيه
و توزيع فراواني( شد) ميانگين، انحراف معيار .و نيز از آزمون تحليل مسير استفاده

و مثب:يافته ها ت نتايج نشان داد كه نگرش به ورزش، كنترل رفتار درك شده در مورد ورزش با تمايل به ورزش همبستگي مستقيم
و تمايل به انجام ورزش با انجام ورزش و به عالوه، هنجار ذهني در مورد ورزش، كنترل رفتار درك شده در مورد ورزش داشت

و مثبت داشت آنهم. همبستگي مستقيم چنين، كنترل رفتار درك شده به طور غير مستقيم از طريق تمايل به انجام ورزش با انجام
.در مورد ورزش با انجام ورزش همبستگي نداشتهمبستگي داشت اما هنجار ذهني 

و افزايش كنترل رفتار درك شده در مورد ورزش، مي توان جهت انجام ورزش در جامعه انگيزه:بحث با ايجاد نگرش مثبت به ورزش
.ايجاد كرد

 ورزش، تئوري رفتار برنامه ريزي شده، دانشجويان:هاكليد واژه

جنب تهران، خيابان شريعتي،؛ ميمنت حسيني:نويسنده مسئول مكاتبات*
و مامايي،  و خدماتدبيمارستان مفيد، دانشكده پرستاري انشگاه علوم پزشكي

: آدرس پست الكترونيك، بهداشتوهگربهداشتي درماني شهيد بهشتي، 
meimanathosseini@yahoo.com 

 مقدمه
ع و ادت هاي افراد مورد توجه ويژه دانشمندان امروزه رفتارها

 قرار گرفته است، زيرا رفتار هاي انسان بر احتمال وقوع 
و مزمن مانند بيماري بيماري  هاي قلبي، سرطان ها، هاي حاد

و غيره تاثير بسيار زيادي دارند پيشرفت گسترده. ايدز
تكنولوژي، شيوه زندگي اكثريت افراد را تحت تاثير قرار داده 

پژوهشيپژوهشيمقالهمقاله
(Original Article) 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

و مامايي / بررسي عوامل مرتبط با انجام ورزش نشريه دانشكده پرستاري ...2

وا و سبب كاهش فعاليت هاي جسمي افراد شده است ست
كاهش فعاليت. تر شده اند مردم روز به روز كم تحرك

و در نتيجه مرگ افراد  جسمي، موجب افزايش بيماري
(گرديده است .Brananowski ،1998و همكاران(.

افراد. فوايد ورزش در مطالعات فراواني به اثبات رسيده است
 زندگي خود را به وسيله فعاليت بدني منظم توانند كيفيت مي

به.افزايش دهند ورزش كردن يك راه مناسب براي رسيدن
 مي باشد زندگي سالم از لحاظ جسمي براي تمام افراد

)Jamner،چنين، ورزش كردن اندازههم).2004و همكاران
و گردش خون  عضالت را افزايش داده، تون عضالت را حفظ

).2001و همكاران،Allender(دهد قلب را افزايش مي 
Biddle بيان مي كنند كه رابطه معكوسي) 2004(و همكاران

و رفتارهاي خطرناك بهداشتي نظير استفاده از  بين ورزش
و عادات تغذيه اي نامناسب وجود دارد با.سيگار، مواد مخدر

و اثبات آن در طول سال هاي وجود فوايد گوناگون ورزش
يكي از چالش هايي كه افراد جامعه با آن گذشته، هنوز هم 

و همكاران، Bray(روبه رو هستند، عدم انجام ورزش مي باشد 
2005.(
Bray از60بيان مي كنند كه قريب) 2005(و همكاران  درصد

و70افراد در كانادا، در75 درصد در انگليس  درصد از افراد
و داراي زندگي  كم آمريكا برنامه ورزشي منظمي ندارند

.تحركي مي باشند
 ورزش انجامفرهنگدر ايران نيز عالوه بر كشورهاي خارجي،

 بسياريو به ويژه در ميان بانوان رواج چنداني نداردهدر جامع
و از سوي ديگر با كم تحركياز جمعيت كشور دچار  هستند

و باورهاي مذهبي و حفظ حجاب توسط آنها توجه به اعتقادات
نم،  به طور گسترده در فعاليت هايي توانند بانوان ايراني

).2007سايت تبيان،(ورزشي شركت كنند
Pirasteh و همكاران به نقل ازSheikholeslam )2008 (در

80اين باره بيان مي كنند كه طبق نتايج سه بررسي ملي،
در اين) 1384(ايسنا. درصد از ايراني ها ورزش نمي كنند

 درصد مردم ايران به طور10 رابطه گزارش مي دهد كه فقط
نفر هزار380چنين از مجموعهم. مرتب ورزش مي كنند

به4دانشجوي دختر در سطح كشور، تنها  كل آنها  درصد از
).2007سايت تبيان،(ورزش مي پردازند

تمايل افراد به انجام ورزش يكي از عوامل بسيار مهم در تعيين
 ورزش بايد به عوامل لذا به منظور بررسي انجام. رفتار است

و اجتماعي مربوط به انجام ورزش توجه شود  Deforch(فردي
و اجتماعي عدم ). 2006 همكاران،و تعيين عوامل فردي

و همكاران، Rhodes( اهميت داردنانجام ورزش در جوانا

يكي از مهم ترين تئوري هايي كه در اين زمينه ). 2006
بر"استفاده شده است،   Planned(نامه ريزي شده تئوري رفتار

Behavior Theory("مي باشد.
 يك تئوري شناختي"تئوري رفتار برنامه ريزي شده"

و پيشگويي انجام) تعيين(اجتماعي است كه به منظور درك
و   توسعهشكليا عدم انجام رفتار انسان، طراحي شده است

) Reasoned Behavior Theory( منطقييافته تئوري عمل
 بين توسط فيش1967ي در سال منطقتئوري عمل.دمي باش

آ شدزنيو -اين تئوري، يك تئوري روانشناختي. طراحي
ب و كمبودهاي موجوده اجتماعي است كه منظور رفع نواقص

و رفتار  در مطالعاتي كه هدف آنها بررسي رابطه بين نگرش
و طراحي،بود هنجارهاي"،" نگرش" عامل3 تاثير گرديد

"بر تمايل به انجام رفتار"كنترل رفتار درك شده"و"ذهني
 در واقع).2006و همكاران،Rhodes(را تعيين مي كند

 در مورد مطلوب بودن يا مطلوب افراد احساس كلي،نگرش
.)Ellison ،2003(مي باشدنبودن يك موضوع يا رفتار خاص

يابذهني به برداشت فرد از نظرات افراد مهم هنجار راي انجام
 هنجار ذهني،،به عبارت ديگر. عدم انجام رفتار اشاره دارد

ادراكات مربوط به نظرات اجتماع براي انجام يا عدم انجام
 سازه).2006و همكاران، Debar(رفتار توسط فرد مي باشد

بدرككنترل رفتار عنوان سومين عامل تعيين كنندهه شده
رف. بيان شده استتمايل به انجام رفتار  تار درك شدهكنترل

و سختي انجام رفتار است به عبارتي و درك فرد از آساني
و فرصت فرد را از مهارتبرداشت در ها، منابع هاي مورد نياز

)2004،همكارانو Rhodes( جهت انجام رفتار نشان مي دهد
).1شكل(
و توضيح"تئوري رفتار برنامه ريزي شده"  در جهت درك

ن و به"شان مي دهد كه رفتار ورزشي مفيد است  نگرش
كنترل"و"هنجارهاي ذهني در مورد ورزش"،"انجام ورزش

"تمايل به انجام ورزش"با"رفتار درك شده در مورد ورزش
و هم به"چنين هبستگي دارند كنترل"و"انجام ورزش تمايل

 دارد با انجام ورزش هبستگي"رفتار درك شده در مورد ورزش
)Downs& Hausenblas،2003 .( 

 تحت عنوان)2007(و همكاران Karvinen مطالعهنتايج
و انجام ورزش در افراد مبتال به هبستگي  انگيزه انجام ورزش

تئوري رفتار برنامه ريزي"سرطان آندومتر در كانادا بر اساس
به" نشان داد كه سن،"شده و خود" ورزش انجامنگرش

س" تمايل به انجام ورزش" كارآمدي با وو ن، سطح درآمد
و مثبت مستقيم هبستگي"انجام ورزش"خودكارآمدي با 

و شاخص توده بدني از طريقهب. دارد عالوه وضعيت تاهل
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و همكاران1388، پائيز66، شماره19دوره/3  ميمنت حسيني

به"ارتباط با  در موردهنجارهاي ذهني"،" ورزش انجام نگرش
تمايل"و"ورزشدر مورد كنترل رفتار درك شده"،"ورزش

و مثبتيهبستگ" انجام ورزش"با"به انجام ورزش  مستقيم
. دارند

تحت عنوان) 2006(همكارانو Rhodes يافته هاي مطالعه
 در ميان" انجام ورزش"و"تمايل به انجام ورزش"تعيين 
كه11تا9كودكان هنجار ذهني در مورد" سال نشان داد
تمايل"با" ورزشدر موردكنترل رفتار درك شده"و"ورزش 

باو قوميت"به انجام ورزش كنترل رفتار"از طريق ارتباط
 هبستگي"انجام ورزش"با"ورزشدر مورد درك شده 

و مثبت در كنترل رفتار درك شده"چنينهم. داردمستقيم
و مثبتهبستگي" انجام ورزش"با"ورزشمورد   مستقيم

و انجام ورزش . نداشت هبستگيدارد، اما جنس با تمايل
Downs& Hausenblas)2003(مطالعه اي تحت عنواندر 

و انجام ورزش در طول حاملگي بر اساس بررسي تمايل
كهتئوري رفتار برنامه ريزي شده“ به" دريافتند انجام نگرش

 تمايل به انجام" قوي ترين عامل تعيين كننده"ورزش
آن"ورزش و بعد از  در موردكنترل رفتار درك شده" است
 تعيين كننده"رزشو در موردهنجارهاي ذهني"و"ورزش

كههب. بود"تمايل به انجام ورزش" "عالوه نتايج نشان دادند
 تمايل به انجام"و" ورزش در موردكنترل رفتار درك شده

با"ورزش  هبستگي"انجام ورزش" به طور معني داري
و مثبت در. داردمستقيم بنابراين، با توجه به نقش ورزش

ن و قش پرستاران بهداشت جامعه در ارتقاء سطح سالمت افراد
و  و اهميت سازه هاي اين تئوري ارتقاء سطح سالمت جامعه

چنين نقش مهم اين گروه از افراد جامعه در آينده كشور، هم
ضروري است كه عوامل مرتبط با انجام ورزش در اين گروه بر 

) تئوري رفتار برنامه ريزي شده( اساس يك چارچوب نظري
ق .رار گيردنيز مورد بررسي

هدف اين مطالعه تعيين عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس
 در دانشجويان دختر دانشگاه"تئوري رفتار برنامه ريزي شده"

و خدمات بهداشتي در علوم پزشكي درماني شهيد بهشتي
. بود1386-1387سال 

)Ajzen &Fishben ،1980(تئوري رفتار برنامه ريزي شده:1شكل

و روش ها  مواد
نمونه پژوهشوهمبستگي بود-اين مطالعه از نوع توصيفي

دانشگاه علوم دختر فر از دانشجويانن444 شامل تعداد
و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي بود روش.ندپزشكي

پژوهشگر طبقه اي مي باشد كه تصادفي نمونه گيري از نوع 
پزدر ابتدا  و خدمات دانشكده هاي دانشگاه علوم شكي
8كه شامل)طبقات( درماني شهيد بهشتيو بهداشتي

سپس برحسب. فهرست بندي نمودرا دانشكده مي باشد
 اندازه نمونه،دانشكده هاي مختلفنسبت دانشجويان دختر در 

و سپس دانشجويان در مربوط به هر دانشكده را مشخص
و مبتني بر هدف  رشته هاي مختلف به طور غير تصادفي

از.تخاب شدندان در اين پژوهش جهت گردآوري اطالعات
بريپرسش نامه بر اساس مرور. پرسش نامه استفاده شد

و هم و يافته هاي پژوهش هاي مختلف چنين مطالعات قبلي
و با توجه به فرهنگ) 2007(پرسش نامه پيشنهادي آيزن 

بر. ايران تهيه گرديد -1قسمت6پرسش نامه اي مشتمل
-3"نگرش به انجام ورزش"-2خارجي متغير هاي

كنترل رفتار درك"-4"هنجارهاي ذهني در مورد ورزش"
 انجام-6و"تمايل به انجام ورزش"-5"شده در مورد ورزش
. ورزش طراحي شد

در اين پژوهش جهت تعيين اعتبار پرسش نامه از روش
و صوري ) Content Validity Index(شاخص اعتبار محتوا 

در.شد استفاده  نتايج حاصل از شاخص اعتبار محتوا
هنجار ذهني در مورد"،"نگرش به انجام ورزش"قسمت هاي

 نشان داد"كنترل رفتار درك شده در مورد ورزش"،"ورزش
و حداقل اعتبار محتوا 100كه حداكثر اعتبار محتوا درصد

ي. درصد بود 75 ميانگين شاخص اعتبار محتوا در قسمت ها
و23/88 درصد،25/96 ترتيب مذكور به 37/99 درصد

 نگرش

هنجارهاي

ذهني

كنترل رفتار

درك شده

تمايل به انجام

 فتارر

ي
خارج

ي
ها
متغير

انجام رفتار
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و شاخص اعتبار محتوا براي كل پرسش نامه درصد بود
. درصد بدست آمد64/94

جهت تعيين پايايي پرسش نامه از روش همساني دروني
شد) آلفاي كرونباخ( جهت تعيين.و آزمون مجدد استفاده

 نفر از دانشجويان واجد20همساني دروني، پرسش نامه به 
و سپس آلفا كرونباخ اندازه گيري شد ضريب. شرايط داده شد

به"آلفا كرونباخ در بخش  هنجارهاي"،"ورزشانجام نگرش
 در موردكنترل رفتار درك شده"،"ورزشدر مورد ذهني 
 به ترتيب"انجام ورزش"و"تمايل به انجام ورزش"،"ورزش

89/0=α،85/0=α،80/0=α،87/0=α82/0و=αبدست آمد .
كهج هت تعيين ثبات از روش آزمون مجدد استفاده شد

به15پرسش نامه به فاصله   نفر از دانشجويان واجد15 روز
و از آنها درخواست شد كه پرسش نامه مزبور شرايط داده شد

سپس بين امتيازات به دست آمده ضريب. را تكميل كنند
به"در بخش ضرايب اسپيرمن. همبستگي تعيين شد نگرش

كنترل"،" ورزش در موردهنجارهاي ذهني"،"ورزشانجام 
"تمايل به انجام ورزش"و" ورزشدر موردرفتار درك شده 

.بودr=79/0وr،80/0=r=82/0وr،94/0=r=82/0به ترتيب
 در اين پژوهش به منظـور دسـت يـابي بـه اهـداف پـژوهش،

پ و داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار اس ي اس اطالعات
و تحليل قرار گرفـت15اس نسخه و مورد تجزيه نتـايج. وارد

به صورت آماره هاي توصيفي ميانگين، انحراف معيـار، توزيـع 
و آزمون تحليل مسير به منظور بررسي روابـط عليتـي  فراواني

. تنظيم گرديد

 يافته ها
و انحراف معيار سن دانشجويان به در اين پژوهش ميانگين

و21/1و36/20ترتيب   درصد از دانشجويان1/92 سال بوده
و  درصد واحدهاي پژوهش داراي شاخص8/92مجرد بودند

 درصد از دانشجويان3/40چنينهم. توده بدني طبيعي بودند
و  درصد از آنها در سال چهارم28در سال اول دانشگاه

به عالوه اكثريت واحدهاي. دانشگاه تحصيل مي كردند
و اقليت آنها داراي) رصدد2/71(پژوهش  داراي قوميت فارس

و7/50و) درصد7/4(قوميت لر  درصد از آنها ساكن در منزل
 درصد خانواده دانشجويان داراي سطح درآمد70چنين هم

و 400بيش از  درصد از آنها بيان1/79 هزار تومان بودند
.كردند كه هزينه اي را براي انجام ورزش اختصاص نمي دهند

 درصد از دانشجويان شركت كننده در اين پژوهش بيان3/89
و هيچ يك از آنها كردند كه تمايل كمي به انجام ورزش دارند

و ليكن اكثريت)1جدول(تمايل زياد به انجام ورزش نداشتند 

كه. ورزش مي كردند) درصد1/63(آنها از بين دانشجوياني
و هيچكمبه ميزان) درصد95(آنان اكثريت ورزش مي كردند 

.يك از آنها به ميزان زياد ورزش نمي كردند

توزيع فراواني نمونه انتخاب شده از دانشجويان دختر:1جدول
و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي بر  دانشگاه علوم پزشكي

 حسب ميزان تمايل به انجام ورزش

 درصد تعداد ميزان تمايل به انجام ورزش

193/4 اصال

4/89 397 كم

283/6 متوسط

00 زياد

 100 444 جمع

به) درصد4/85( اكثريت دانشجويان داراي نگرش مثبت
و3/74ورزش،   درصد2/82 درصد داراي هنجار ذهني متوسط

آنها داراي كنترل رفتار درك شده متوسط در مورد ورزش
در. بودند ميانگين نمره نگرش به انجام ورزش، هنجار ذهني

و  كنترل رفتار درك شده در مورد ورزش در مورد ورزش
. بود4/48و22/78،84/51واحدهاي مورد پژوهش به ترتيب

 آزمون تحليل مسير نشان داد كه نگرش به انجام ورزش
)138.0=β(كنترل رفتار درك شده در مورد ورزش ،
)136.0=β(به مانجام با تمايل و ورزش همبستگي ستقيم

و هنجار ذهني در مورد ورزش  ،)β=103.0(مثبت دارد
و)β=208.0( كنترل رفتار درك شده در مورد ورزش
)β=586.0(تمايل به انجام ورزش با انجام ورزش

و مثبت دارد به. همبستگي مستقيم كنترل رفتار درك شده
 از طريق تمايل به انجام ورزش طور غيرمستقيم

)136.0=β(آن . همبستگي دارد)β=586.0(با انجام
به)β=021.0(اما هنجار ذهني در مورد ورزش با تمايل
(انجام ورزش همبستگي ندارد )2شكل.

و  نتيجه گيري بحث
ت دانشجويان دختر نگرش اكثريبر اساس يافته هاي پژوهش،

) 2001(و همكاران Blu اين رابطهدر. مثبت به ورزش داشتند
در مطالعه خود بيان مي كنند اكثريت زنان داراي نگرش

. مثبت به ورزش هستند
به عالوه يافته ها در پژوهش حاضر نشان داد كه نگرش به
و  انجام ورزش با تمايل به انجام ورزش همبستگي مستقيم
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) 2007(و همكاران Karvinenدر اين رابطه،. داردمثبت
ليكن همبستگي هنجارهاي. نتايج مشابهي به دست آوردند

ذهني در مورد ورزش با تمايل به انجام ورزش از نظر آماري 
به عبارت ديگر، هنجارهاي ذهني با انجام. معني دار نمي باشد

اي. ورزش به طور غير مستقيم همبستگي آماري نداشت ن در
نتايج مشابهي به دست) 2007(و همكاران Karvinenرابطه،

و) 2007(و همكاران Guinnاما نتايج مطالعات. آورده بودند
Rhodes حاكي از اين بود كه هنجار) 2006(و همكاران

. ذهني در مورد ورزش با تمايل به انجام ورزش همبستگي دارد
و به نظر مي رسد علت اختالف نتايج در مطالعه كنوني

پژوهش آن ها، ناشي از تفاوت هاي فرهنگي در جوامع مختلف 
.و اختالف در جامعه پژوهش باشد

به عالوه، نتايج مطالعه نشان داد كه كنترل رفتار درك شده
و انجام ورزش  در مورد ورزش با تمايل به انجام ورزش

و مثبت دارد هدر اين راستا نتايج مطالع. همبستگي مستقيم
Rhodes نيز نتايج مشابهي نشان داد) 2004(و همكاران.

عالوه بر نتايج فوق، يافته ها نشان داد كه تمايل به انجام
و مثبت دارد در اين. ورزش با انجام ورزش همبستگي مستقيم

و همكاران Bluو) 2007(و همكارانKarvinen مورد 
. نيز، به نتايج مشابهي دست يافته بودند)2001(

ج انجام ورزش به طور گسترده در سطح كشور جهت تروي
چنانچه از تجزيه. متغيرهاي زيادي مورد بررسي قرار گرفته اند
در،و تحليل يافته ها بر مي آيد، نتايج اين پژوهش  اطالعاتي را

زمينه عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس تئوري رفتار
واده ها، برنامه ريزي شده در دانشجويان دختر در اختيار خان

و  مسئولين آموزش پرستاري بهداشت جامعه، برنامه ريزان
و آموزش پزشكي قرار مي  مسئوالن وزارت بهداشت، درمان

.دهد
با توجه به نتايج اين پژوهش به نظر مي رسد مسئولين
آموزش پرستاري بهداشت جامعه بايستي به تشويق افراد 

و ارتقا آنهاء سالمت جامعه از جمله دانشجويان در امر ورزش
و گروه هاي محبوب در  از طريق ترغيب دوستان، همساالن

و سعي در ايجاد بستر هاي  جامعه توجه بيشتري نمايند
و محيط هاي علمي  مناسب آموزش هاي گروهي در مدارس

چنين پرستاران بهداشت جامعه با مد نظرهم. داشته باشند
ا و تاثير رفتارهاي رتقاء سالمتي قرار دادن پيشگيري سطح اول

بر بهداشت جامعه مي توانند با برگزاري كالس هاي آموزشي 
در مورد فوايد انجام ورزش باعث تغيير نگرش دانشجويان در 

.اين زمينه شوند
در بخش مديريت پرستاري، با توجه به نتايج پژوهش حاضر،

مديران پرستاري در بهداشت مي توانند در برنامه ريزي، پيش 
و تدارك و منابع مورد نياز براي انجام بيني  تسهيالت، امكانات

و ارائه امكانات ورزشي به طور رايگان يا با هزينه كمتر ورزش
.در جهت ارتقاء انجام ورزش در دانشجويان نقش داشته باشد

در بخش پژوهش، يافته هاي اين پژوهش مي تواند زمينه ساز
ب و طراحي مداخالت مختلف و مطالعات بعدي راي پژوهش

.ارتقاء سطح انجام ورزش در جامعه باشد
در بخش بهداشت، يافته هاي پژوهش حاضر مي تواند
راهنمايي جهت سياست گذاران باشد تا با توجه به وضعيت 
و در نهادينه  فرهنگي مردم امكانات الزم را پيش بيني نمايند
سازي ورزش به عنوان يكي از مهم ترين روش هاي حفظ 

.ايندتندرستي تالش نم

و قدرداني  تشكر
 اين مقاله حاصل پايان نامه خانم زهره خاوري به راهنمايي

و هم چنين طرح تحقيقاتي به شماره خانم ميمنت حسيني
 بدين. مي باشد24/1/87پ مورخ/7556/12/25مصوب 

وسيله از جناب آقاي دكتر اصغر رضا سلطاني كه نظارت اين
و روساي  دانشكده هاي مختلف پژوهش را عهده دار بودند

و خدمات بهداشتي درماني شهيد دانشگاه علوم پزشكي
و افرادي كه و كليه دانشجويان در انجام پژوهش حاضر بهشتي

و قدر داني مي شود با پژوهشگران همكاري داشته اند .تشكر
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*136.0=β

عوامل مرتبط با انجام ورزش بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده در مورد ورزش در دانشجويان وضرايب همبستگي تحليل مسير مدل:2شكل

 خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دختر دانشگاه علوم پزشكي
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