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هقذهِ

دس گؼذذتشُ ٍػذذيقي اص فقبفيذذتّذذب ٍ اّذذذاف اقتلذذبدي،

ّوکبسي ٍ ّويبسي قذهتي ثِ اًذذاصُ تذبسیخ ثـذشي داسد.

اختوبفي ٍ فشٌّگي ،هٌـأ اسائِ هذهبت گًَبگَى ٍ تَفيذ

اًؼبىّب اص آى صهبى كِ یکدذب ًـذيٌي ٍ ثذب ّذن ثذَدى سا

كبالّبي هختلف اػت ٍ ّذش یذد دس خذبي هذَد تذأثيش

ؿشٍؿ كشدًذ ،هَضَؿ ّوکبسي ٍ ّويبسي ثيي آًْب هغشح

هْوي دس پيـجشد اّذاف ٍ ثشًبهِّذبي تَػذقِ اقتلذبدي،

گشدیذ .دس قبفت ّويي ثب ّن ثَدى ٍ ّوکبسي ثب یکذذیگش

اختوبفي ٍ فشٌّگي داسًذ (ػبیِهيشي ٍ ّوکبساى.)1387 ،

ثَد كِ اًؼذبىّذب آهَهتٌذذ چگًَذِ دس هقبثذل هـذکتت

دس ایشاى ًؾذش ثذِ ایٌکذِ تَخذِ ثذِ هقيـذت هذشدم اص

هقبٍهت كشدُ ،ثش آًْب فبی آیٌذ .ؿَاّذ تبسیخي ًيض ثيبًگش

اػبػي تشیي ثشًبهِ ّبي ثخذؾ اخشایذي كـذَس هحؼذَة

گشایؾ فغشي اًؼبىّب ثِ تقبٍى ثب یکذیگش ثِ هٌؾَس سفذـ

هيؿَد ٍ تذتؽ ؿذذُ اػذت دس ثشًبهذِ تَػذقِ ٍ ػذٌذ

ًيبصّبي اػبػي هَد اػذتٍ .خذَد سٍحيذِ ّوکذبسي ٍ

چـن اًذاص ،فشكت ّبي ثشاثش ،اهکبًبت ثشاثذش ٍ اعتفذبت

ّويبسي ٍ اّتوبم ثِ ایي هجبًي اسصؿي ٍ اهتقي ،ثِفٌذَاى

ثشاثش كبس ٍ ػشهبیِ گزاسي ثِ گًَذِاي فبدالًذِ دس اهتيذبس

ثخـي اص فشٌّگ هلت ایشاى ثَدُ كِ دس پشتَ آهذَصُّذبي

هشدم قشاس گيشد ،فزا ػْن ثخؾ تقبٍى ثذِفٌذَاى یکذي اص

دیٌي ٍ ثبٍسّبي اػتهي ثبسٍس گشدیذُ اػت.

هشدهذذيتذذشیي ثخذذؾّذذبي اقتلذذبد ،ثيـذذتش ٍ هؼذذؤٍفيتؾ

اًؼبىّب ثذٍى ّوکبسيّ ،ويبسي ٍ یب ثِ فجبست ثْتش،

ػٌگييتش ؿذُ اػت (كاشي ٍ ّوکبساى)1388 ،؛ ثِ گًَذِاي

ثذٍى هـبسكت دس قبفت تقبٍى ،قبدس ثِ اداهذِ حيذبت ثذِ

كِ هؼؤٍفيت اؿتغبل كـَس دس ثشًبهِ پٌدن تَػقِ ثِ ایذي

ؿکل هغلَة ًيؼتٌذ (فشّبدي .)1373 ،ثيـتش كـَسّبي دس

ثخؾ ٍاگزاس ؿذُ ٍ دس ًؾش اػت كِ ػْن ثخؾ تقذبٍى،

حبل تَػقِ ثذشاي ًيذل ثذِ قلذِ سفيذـ تَػذقِیذبفتگي ،اص

ثِفٌَاى یکي اص ػِ ثخؾ اػبػي فقبفيتّبي اقتلذبدي-

ساّجشدّبي اقتلبدي هتقذذدي اػذتوذاد علجيذذُاًذذ .آًْذب

اختوبفي ،دس اقتلبد هلي ثذِ  25دسكذذ دس پبیذبى ثشًبهذِ

ّوَاسُ ػقي كشدُاًذ تب فلن ٍ فول سا دس ثْشُگيشي دقي

پٌدن دس ػبل  1394ثشػذ (ٍصاست تقبٍى.)1385 ،

اص هٌبثـ اًؼبًي ٍ هبدي ،كذشف ثشًبهذِسیذضي عذشحّذبي

ثب تَخِ ثِ هَاسد فَق ،ثِ ًؾذش هذيسػذذ كذِ تـذکيل

اقتلبدي كٌٌذ .یکي اص ایي ساّجشدّب ،هـبسكت دادى هشدم

تقذذذبًٍي دس كـذذذَسّبي دس حذذذبل تَػذذذقِ ،ضذذذشٍستي

دس فقبفيتّبي اقتلبدي اػت (ٍاػيليـي .)1999 ،1سٍیکذشد

اختٌبةًبپزیش ثبؿذ .اهذب دس كـذَس هذب تدشثذِ چٌذذ دّذِ

تقبًٍي یکي اص ثْتشیي ػبص ٍ كبسّبي هـبسكت ًؾذبمهٌذذ

ثشًبهِ سیضي ٍ ػيبػتگزاسي دس ایي صهيٌِ ،هتف ایي اهذش

هشدهي دس فقبفيتّذبي اقتلذبدي ٍ اختوذبفي اػذت كذِ

سا اثجبت هيكٌذٍ .اققيت ایي اػت كِ دس كـَس هذب صهيٌذِ

اؿتغبل ٍ هقيـت پبیذاسي ثشاي اقـبس آػذيتپذزیش ٍ كذن

تقبٍى ٍ ّويبسي ثِ كذَست فٌلذشي فقذبل دس فشٌّذگ

دسآهذ ایدبد هيكٌذ (ؿقجبًقليفوي ٍ ّوکبساى .)1387 ،اكٌذَى

خبهقِ اهشٍص هب ًْبدیٌذِ ًـذذُ ٍ خبهقذِ ًتَاًؼذتِ اػذت

دس توبم دًيب تقبًٍيّب اص فبفيتشیي هؾبّش تدلذي ػذبهتبس

فٌلش تقبٍى هتکبهل ٍ یب تقبٍى هتٌبػت ثب ؿشایظ سٍص سا

هشدمػبالسي هحؼَة هيؿذًَذ ٍ ثذب پيذشٍي اص اكذَفي،

دس فشٌّگ هَد ایدبد ٍ یب احيذب كٌذذ ٍ پبیذذاس ًگذِ داسد

ًؾيذذش :هَدیذذبسيّ ،ويذذبسي ،هؼذذؤٍفيتپذذزیشي ،ثشاثذذشي،

(اقتجبع اص ؿْجبصي .)1375 ،اػتبى كْگيلَیِ ٍ ثَیشاحوذ ًيذض

اًلبف ،اتحبد ٍ كذاقت كِ ّوگذي اص اسصؽّذبي ٍاالي

اص ایي قبفذُ هؼتثٌب ًيؼت ٍ حتي هغبفقذبت اًدذبم ؿذذُ

اًؼبًي ّؼتٌذ ،دس دًيبي اهشٍص خبیگبُ ٍیظُاي سا ثِ هذَد

(هبًٌذ اصكيب ،)1376 ،كوتش ثَدى سٍحيِ تقبٍى ٍ كبس گشٍّي

اهتلبف دادُاًذ (اهتشهحققي .)1385 ،ایدبد ثخؾ تقذبًٍي

دس ثيي هشدم ایي اػتبى ًؼجت ثِ اػتبىّبي ّودَاس هبًٌذ
فبسع سا ًـبى دادُ اػت ٍ هتأػابًِ ،دیذگبُ هشدم چٌذذاى
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هَاف سٍي آٍسي ثِ تقبٍى ًيؼت؛ ضذوي ایٌکذِ فقبفيذت

ًؾشیِ ،هشخـ ثيٍاػغِ ّش سفتبسً ،يّت آى سفتبس اػت كذِ

تقبًٍي ّب ثب هَفقيت چٌذاًي سٍثِ سٍ ًجذَدُ اػذت .ثذشاي

ثِ فٌَاى ًيت سفتبسي (اًگيضُ فشد ثشاي تلذوينگيذشي یذب

هثبل ،دس پبیذبى ثشًبهذِ چْذبسم تَػذقِ ،اص  2585تقذبًٍي

عشاحي آگبّبًِ ثشاي اًدبم ید سفتبس یب تذتؽ دس خْذت

تـکيل ؿذُ ،تٌْب  1588هَسد فقبل ثَدُ ٍ ًضدید ثذِ 40

اًدبم سفتبسي هبف) هذًؾش اػتً .يّت سفتبسي ثِ فٌذَاى

دسكذ تقبًٍيّبي تـکيل ؿذُ ًتَاًؼتِاًذ اداهذِ فقبفيذت

قلذ ٍ توبیل یذد فذشد ثذشاي اًدذبم یذد سفتذبس تاؼذيش

دٌّذ ٍ دس ٍضقيت غيشفقبل قشاس گشفتِاًذ (اداسُ كل تقذبٍى

هيؿَد .ایي اًتؾبس ٍخذَد داسد كذِ افذشاد آًچذِ سا ًيذت

اػتبى كْگيلَیِ ٍ ثَیشاحوذ .)1390 ،ثٌبثشایي ،هْوتشیي ػؤافي

هيكٌٌذ ،اًدبم دٌّذ ٍ عج ًيّبت هَد سفتبس ًوبیٌذّ .شچِ

كِ دس ایٌدب هغشح هيؿَد ،ایي اػت كذِ چذشا ثذب ٍخذَد

ید ًيت قَيتش ثبؿذ ،احتوبل اًدبم آى سفتبس ثيـتش اػت

اّويت ٍ كبسكشدّبي هثجت ٍ غيش قبثل اختٌبة تقبٍى ،دس

(ثيذذذذل ٍ سحوذذذبى .)2000 ،3ثٌذذذذٍسا ،)2001( 4قلذذذذ ٍ

ثيي هشدم ،ثِ ٍیظُ دس هٌبع كوتش تَػقِیبفتِ ًؾيذش اػذتبى

دٍساًذیـي سا هليلِ اًؼبًي هي داًذذ كذِ ًـذبىدٌّذذُ

كْگيلَیِ ٍ ثَیشاحوذ ،توبیل ٍ سغجت چٌذاًي ثشاي اًدبم

هؼيش سفتبس ٍ فول آیٌذُ فشد اػت .ثٌبثشایي ،قلذ سفتبسي

فقبفيت ّب ثِ كَست تقبًٍي ٍ گشٍّذي ٍخذَد ًذذاسد .اص

ثِ قذست ید هيل ثشاي اًدبم سفتبسي هبف اؿبسُ داسد ٍ

ایذذيسٍ ،هغبفقذذِ حبضذذش ثذذب ثذذِ كذذبسگيشي ًؾشیذذِ سفتذذبس

اًتؾبس هذيسٍد كذِ ثذِ اًدذبم آى سفتذبس هٌدذش ؿذذُ ٍ دس

ثشًبهِسیضي ؿذُ ،ثِ تجيذيي ػذبصُّذبي هذؤثش ثذش پذزیشؽ

ؿکل گيشي سفتبس ًْبیي پزیشؽ تقبٍى تأثيش هْوذي داؿذتِ

تقبٍى تَػظ هشدم ؿْشػتبى ثَیشاحوذ ثب اػذتابدُ اص فذي

ثبؿذذذ .ثذذش ایذذي اػذذبع ،اگذذش ّذذيه ثبصداسًذذذُاي ثذذشاي

تحليذذل هؼذذيش پشداهتذذِ اػذذت تذذب اص ایذذي عشیذ فَاهذذل

دگشگَى ػبصي ٍ تغييش ًيت سفتبسي ٍخَد ًذاؿذتِ ثبؿذذ،

تؼشیـكٌٌذُ سؿذ ٍ تَػذقِ تقذبًٍيّذب تقَیذت ؿذًَذ ٍ

ّوجؼتگي ثيي قلذ سفتبسي ٍ سفتبس هَسد ًؾش ًضدید ثذِ

فَاهل ثبصداسًذُ ،حزف ٍ یب كبّؾ یبثٌذ .افضٍى ثذش ایذي،

 1هَاّذ ثَد .ثِ فجبست دیگش ،اگش ؿخلذي ٍاققذبً قلذذ

تقييي ساثغِ فلّي ثيي هتغيشّبي ًگشؽ ًؼجت ثذِ تقذبٍى،

داؿتِ ثبؿذ كِ دس هَققيتي هقيي یذب دس هقبثذل هَضذَفي

ٌّدبس رٌّي ٍ كٌتشل سفتبسي هحؼَع ًوًَِ ّذبي هذَسد

هقيي ،ثِ ؿيَُ هبكذي فوذل كٌذذ ،سفتذبس اٍ آى سا ًـذبى

پظٍّؾ اص تقبٍى ثب قلذ سفتبسي ٍ سفتبس آًذبى ،ثذِفٌذَاى

هَاّذ داد ،هگش ایٌکِ اص ًؾش اثضاسي یب خؼوي اهکبىپزیش

اّذاف اهتلبكي ثشاي ایي هغبفقِ دس ًؾش گشفتِ ؿذًذ.

ًجبؿذ (فيؾثيي ٍ آیضى .)1975 ،ثِ فجبست دیگذش ،ثذب ٍخذَد
قلذ ٍ توبیل ید فشد ثذشاي اًدذبم یذد سفتذبس ،احتوذبل

غاتقٍ پطيَؽ

ثيـتشي ٍخَد داسد كِ آى فشد ،سفتبس هَسد ًؾش سا اًدذبم

دس چٌذ دِّ اهيش ،تقشیجبً ثيـتشیي پذظٍّؾّذبي كذَست

دّذ ،هگش آًکِ ثبصداسًذُّبیي دس ایي هؼيش ٍخذَد داؿذتِ

گشفتِ دس هَسد افگَّبي سفتبسيً ،ؾشیِّب ي فول هٌغقذي

ثبؿذ .ثش ایي اػبع ،فشضيِ اٍل هغبفقِ حبضش سا هيتذَاى

(فيؾ ثيي ٍ آیضى ٍ )1975 ،1سفتبس ثشًبهذِسیذضي ؿذذُ (آیذضى،

ایيگًَِ ثيبى ًوَد:

 )1988ثَدُ اػت (آسهيتبط ٍ كبًشّ .)2001 ،2وبىگًَذِ كذِ اص

قلذ ٍ توبیل ًوًَِّبي هَسد پظٍّؾ ثشاي پذزیشؽ

ًبم ًؾشیِ فول هٌغقي هـخق اػت ،افشاد ثِ ید ؿذيَُ

ًؾبم تقبًٍي اثش هثجت ٍ هقٌيداسي ثذش پذزیشؽ تقذبٍى

فقتًي ٍ هٌغقي فول هيكٌٌذ ٍ قجل اص اًدبم ّذش كذبسي،

تَػظ آًبى داسد.

دسثبسُ احتوبل ًتبیح ٍ پيبهذّبي آى فکش هيكٌٌذ .دس ایذي

دس ًؾشیِ فول هٌغقي ،دٍ فبهل هؼذتقل ٍ هحذشد دس

1

3

Fishbein and Ajzen
Armitage and Conner

2

Beedell and Rehman
Bandura

4
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ٍساي قلذ سفتبسي ٍخَد داسدً :گشؽ ًؼجت ثِ سفتبسٍ 1

ؿيَُ تقبًٍي ،استجبط اختوبفي ٍي سا افضایؾ هي دّذذ) ٍ

ٌّدبس رٌّي.2

 eiثِ فٌَاى اسصؿيبثي یب ؿذت احؼبػبت فذشد ًؼذجت ثذِ

الف -وگسؼ وػثت تٍ زفتاز :ثِ عَس كليً ،گشؽ ثذِ

ثبٍس سفتبسي  iهغشح اػت (فيؾثيي .)1963 ،ثِعذَس كلذي،

اسصؿيبثي فشد اص ّش هَضَؿ سٍاىؿٌبهتي اؿبسُ داسد .ایي

اگش افشاد ،فقبفيت دس ثؼتش ًؾبم تقبٍى سا هثجذت اسصؿذيبثي

قضذذبٍتّذذبي اسصؿذذي ثذذش پبیذذِ ؿذذٌبهت ،احؼبػذذبت

كٌٌذ ٍ داساي ًگشؽ هثجتي ًؼجت ثِ تقبٍى ثبؿٌذ ،قلذ ٍ

(فَاعف) ٍ ًيض اعتفذبت فذشد دس هلذَف سفتبسّذبي

توبیل آًبى ثشاي پزیشؽ آى قَیتش ثَدُ ،احتوذبل ثيـذتشي

پيـيي اػت (آفذي ٍ ّوکذبساى .)2003 ،3ثذِ فجذبست دیگذش،

داسد كِ آى سا ثِ كبس گيشًذ .ثٌبثشایي ،فشضذيِ دٍم هغبفقذِ

اسصیبثي هغلَة یب ًبهغلَة (احؼبع هثجت یب هٌاي) ید

حبضش سا هيتَاى ایيگًَِ ثيبى كشد:

فشد ًؼجت ثِ ّش هَضذَؿ ،ؿذخقًْ ،ذبد یذب سٍیذذاد ٍ

ًگشؽ ًوًَِّبي هَسد پظٍّؾ ًؼجت ثِ تقذبٍى ،ثذش

سفتبسيً ،گشؽ ٍي سا هـذخق هذيػذبصد (آیذضى.)2001 ،

تلوين ٍ قلذ آًبى ثشاي پزیشؽ ًؾبم تقبٍى اثش هثجت

افگَي سفتبسي فيؾثيي -آیضى ( )1975ثيذبى هذيداسد كذِ

ٍ هقٌيداسي داسد.

ًگشؽ افشاد ًؼجت ثِ ید هَضَؿ ثشاػبع احؼبػذبت ٍ

بَ -ىجاز ذَىی :ایي فبهل ثِ فـبس هحؼَع اختوذبفي

ثبٍسّبي آًبى (ادساكبت ٍ داًؾ) دسثبسُ آى هَضَؿ ؿکل

ثشاي اًدبم یب فذم اًدبم ید سفتبس ٍ ثِ فجبست دیگذش ثذِ

هيگيشدً .گشؽ ًؼجت ثذِ سفتذبس ،حبكلضذشة ثبٍسّذبي

اسصیبثي ؿخق اص تلَسات افشاد یب گشٍُّبي هْذن ثذشاي

سفتبسي( 4احتوبل رٌّي فشد دس هَسد ایٌکذِ اًدذبم سفتذبس

ٍي دس تقييي ثبیذّب یب ًجبیذّبي اًدبم ید سفتذبس ،اؿذبسُ

ّذفً ،تيدِ  iسا ثِ دًجبل هَاّذ داؿذت) دس اسصیذبثي آى

داسد .ایي فبهل ثِ ٍػيلِ ایٌکِ ؿخق تذب چذِ اًذذاصُ ثذِ

پيبهذّب (پبػخ اسصیبثبًِ كذشی ًؼذجت ثذِ ًتيدذِ) اػذت

پزیشؽ دیذگبُ افشاد هْذن توبیذل داؿذتِ ثبؿذذ ،ػذٌديذُ

(فيؾ ثيي ٍ آیضى .)1975 ،هقبدفذِ ( )1ایذي ساثغذِ ّذب سا

هيؿَد (آیضى ٍ هبدى.)1986 ،5

ًـبى هيدّذ:
()1
كِ دس ایي ساثغِ:

فـبس اختوبفي ثِ ٍػيلِ اسصؿيبثي گشٍُّذبي هختلذف

n

A   bi ei

اختوبفي (هبًَادُ یب دٍػتبىّ ،وکبساى ٍ هذیشاى ،سّجشاى

i 1

هذزّجي ،سّجذشاى ػيبػذي یذب خبهقذِ دس ػذغحي ثذبالتش)

 Aثشاثش اػت ثب هدوَؿ اهتيبص ًگشؽ ّش فذشد ًؼذجت ثذِ

ػٌديذُ هيؿَد (ثشدال ٍ ّوکبساى .)1998 ،6ثشاي هثبل ،فـبس

اًدبم ید سفتبس (ثشاي هثبلً ،گشؽ ًؼجت ثِ تقبٍى)؛

فـبس اختوبفي پزیشؽ ًؾبم تقبًٍي ثِ فٌَاى ید فقبفيذت

 biفجبست اػت اص ثبٍس سفتبسي یب احتوبل رٌّي كِ اًدذبم

اقتلبدي سا هي تَاى ثِ كَست صیش ثيبى كذشدٌّ -1 :دذبس

سفتبسً ،تيدِ  iسا ثذب یذد اسصؽ یذب ؽشفيذت  eiثذِ دًجذبل

رٌّي ًبؿي اص دٍػتبى ٍ گشٍُ ّوؼبالى ،ؿذبهل ًؾشّذب ٍ

هَاّذ داؿت.

اػتذاللّبیي ،اص قجيل" :ثيـتش دٍػتبًن فضذَ تقذبًٍي ّذب
ّؼتٌذ" ٍ یب "ٌّگبهي كِ ثب دٍػتبًن دس یذد فقبفيذت ثذِ

 ;nتقذاد ثبٍسّبي فشد دسثبسُ ید هَضَؿ.
ثِفجبست دیگش bi ،ثِفٌَاى ؿذت ثبٍس فذشد دس هذَسد
ایٌکِ هَضَؿ هَسد ثشسػي داساي ٍیظگي  iاػذت (ثذشاي

كَست تقبًٍي ؿشكت داسم ،احؼبع ؿذقف ٍ ؿذبدهبًي

هيكٌن"؛ ٌّ -2دبس رٌّي ًبؿي اص هبًَادُ ،ؿبهل ثيبًذبتي

هثبل ؿذت ثبٍس فشد دس هَسد ایٌکِ اًدبم كؼت ٍ كبس ثذِ

اص خولِ "ّوِ افضبي هبًَادُام داساي ػبثقِ فقبفيذت دس

1

تقبًٍيّب ّؼتٌذ ٍ هي ًيض ثبیذذ دس فقبفيذتّذبي تقذبًٍي

Attitude toward the behavior
Subjective norm
3
Allen et al.
4
Behavioral beliefs
2

Madden
Bredahl et al.

5
6
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كبسثؼتپزیشي ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِسیضي ؿذُ ثشاي پيؾثيٌي پزیشؽ ًؾبم تقبًٍي...

ؿشكت كٌن" ٍ یب "ٍافذیٌن ثِ ؿذت هَؿحبل هيؿذًَذ،

ثِ عَس هتكِّ ،شگبُ فشدي فکش كٌذ كؼبًي كِ ثشاي

صهبًي كِ هي ؿيَُ تقبًٍي سا ثشاي اًدبم فقبفيت اقتلبدي

ٍي هْن ٍ ثذب اسصؽ ّؼذتٌذ 1اص ٍي ثخَاٌّذذ كذِ ثذشاي

اًتخبة ًوبین" ٍ ٌّ -3دذبس رٌّذي ًبؿذي اص خبهقذِ یذب
فشٌّگ ؿذبهل ًؾشاتذي ،اص قجيذل ّ" :ذش ؿخلذي هَافذ

كبسّبي گشٍّي اػت"" ،خبهقِ اّويت صیبدي ثِ تقذبٍى

ٍ تقبًٍيّب هيدّذ" ٍ یب " اگش ؿشید هَة ثذَد ،هذذا

ًيض ثشاي هَد ؿشید هيگشفت".

ثشهي هَاقـ هوکي اػت ید فشد ًگشؽ هثجتي ثذشاي

اًدبم فقبفيتّبي اقتلبدي (ٍ اختوبفي) هذَد ثذِ ؿذکل
تقبًٍي اقذذام كٌذذ (ٌّدبسّذبي رٌّذي) ،ایذي هؼذأفِ ثذِ
ؿکلگيشي قلذ ٍ توبیل سفتبسي هَسد ًؾذش هٌدذش ؿذذُ،
احتوبل ثيـتشي ٍخَد داسد كِ آى فذشدً ،ؾذبم تقذبًٍي سا
ثپزیشد .ثٌبثشایي ،فشضيِ ػَم پظٍّؾ حبضش فجبست اػت
اص:

اًدبم كبسي داؿتِ ثبؿذٍ ،فذي افذشادي كذِ ثذشاي اٍ هْذن

ٌّدبس رٌّي ًوًَذِّذبي هذَسد پذظٍّؾ دس هذَسد

ّؼتٌذ ،هخبفف اًدبم آى كبس ثبؿٌذ (هثل صهذبًي كذِ یذد

تقبٍى ،ثش تلوين ٍ قلذذ آًذبى ثذشاي پذزیشؽ ًؾذبم

فشدً ،گشؽ هثجت دس هذَسد اًدذبم فقبفيذت اقتلذبدي ثذِ

تقبٍى اثش هثجت ٍ هقٌيداسي داسد.

كَست فشدي داسدٍ ،في هبًَادُ ٍي توبیلي ثِ ایي ػجد

ّذف ًؾشیِ فول هٌغقي ،پيؾثيٌذي سفتبسّذبي تحذت
2

ٍ ؿيَُ فقبفيت ًذاسًذ) .تلوينگيشي فشد دس ایذي ؿذشایظ

كٌتشل اسادي ثَدُ اػت (فيؾ ثيي ٍ آیضى1975 ،؛ فذيؾثذيي ٍ

ثِ دٍ فبهل ثؼتگي داسد:

هيذلاػتبت .)1997 ،3ثِ ثيبًي دیگش ،دس ًؾشیِ فوذل هٌغقذي

افف -قذست هَاػتِ ؿخق :چٌبًچِ قذست هَاػذتِ

ادفب هيؿَد كِ سفتبس ،هٌحلشاً تحت كٌتشل قلذ سفتذبسي

هَد فشد صیبد ثبؿذ ،آى كبس سا اًدبم هيدّذذ ٍ ثذِ كؼذي

اػت .دسًتيدِ ،ایي ًؾشیِ ثِ سفتبسّبي اسادي (سفتبسّذبیي

كبسي ًذاسد؛

كِ ثشاي اًدبم ؿذى ،تٌْب ًيبصهٌذ اسادُ ٍ قلذ فشد ّؼتٌذ)

ة -حؼبػذذيت ًؼذذجت ثذذِ فـذذبس :چٌبًچذذِ هَاػذذتِ

هحذٍد هيؿَد؛ دسكَستذيكِ سفتبس ،ثِ هْبستّب ،هٌبثـ ٍ

اعشافيبًؾ ثشاي اٍ هْن ثبؿذ ،اص هَاػذتِ هذَد كذشفٌؾش

فشكتّبیي كِ ثِ ػَْفت ٍ سایگبى دػتیبفتٌي ًيؼذتٌذ

هيكٌذ (پيوذبى .)1386 ،هقبدفِ ٌّدبس رٌّذي ،دس ساثغذِ ()2

ًيض ًيبص داسد ،كِ ایي هَسد دس حَصُ قبثليتّذبي كذبسثشدي

ًـبى دادُ ؿذُ اػت:

n

()2

i 1

SN   bi mi

كذذِ دس ایٌدذذب SN ،ثشاثذذش اػذذت ثذذب هدوذذَؿ اهتيذذبص

ًؾشیِ فول هٌغقي هتحؾِ ًـذُ اػت یب احتوبالً ثِ ؿکل
ًبقق تَػظ ایي ًؾشیِ ،پذيؾثيٌذي هَاّذذ ؿذذ (كذبًش ٍ

آسهيتبط.)1998 ،

ٌّدبسّبي رٌّي (ثشاي هثبل ،ثبٍس فشد اص ایٌکِ دیگش افشاد

هؼأفِ پيؾثيٌي سفتبسّبي ثذٍى كٌتشل اسادي ،ثذب اسائذِ

هْن ،فکش هيكٌٌذ كِ ٍي ثبیذ ثذشاي تأػذيغ یذد ثٌگذبُ

ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِسیضي ؿذُ ،ثذِ ٍػذيلِ آیذضى ،ثشعذشف

اقتلبدي ،ثِ كَست تقبًٍي اقذام ًوبیذ یب هيش)؛

گشدیذ .دس ایي ًؾشیِ ،كٌتشل سفتبسي هحؼَع 4ثِ فٌذَاى

 biفجبست اػت اص ثبٍس ٌّدبسي یب احتوذبل رٌّذي كذِ

ػٌدـي ثشاي افتوبد ٍ اعويٌبى فشد ثذِ تَاًذبیياؽ ثذشاي

هشخـ  iثب فولکذشد ٍ اخذشاي سفتذبس ،هَافقذت /هخبفاذت

اًدبم ید سفتبس هبف ثِ كبس سفتذِ اػذت .آیذضى ()1991

هَاّذ كشد؛  miثِ هقٌبي اًگيضُ ثشاي اعبفت اص هشخذـ i

ًؾشیِ فول هٌغقذي سا ثذب افذضٍدى فبهذل كٌتذشل سفتذبسي

اػتٌّ .دبس اختوبفي ثبالتش ًـبى دٌّذُ فـذبس اختوذبفي
ثيـتشي اػت كِ فشد ثشاي فول ثِ سفتبسي هبف تدشثذِ
هيكٌذ.

1

Significant others
Volitional control
3
Middlestadt
4
)Perceived Behavioral Control (PBC
2
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هحؼَع ،ثْجَد ثخـيذ .ایي ػبصُ ،ادساد افذشاد دس هذَسد
ثشهذذَسداسي /فذذذم ثشهذذَسداسي اص هٌذذبثـ هذذَسد ًيذذبص،

ؿذُ اػت:
()3

PBC   ci pi

قبثليذذتّذذبي ضذذشٍسي ٍ یذذد حذذغ كٌتذذشل ثذذش اًدذذبم

كِ دس ایٌدب داسین:

هَفقيت آهيض ید سفتبس سا تَكيف هيكٌذذ .هتغيذش كٌتذشل

 :PBCكٌتشل سفتبسي هحؼَع؛

سفتبسي هحؼَع ،ثِ ٍػيلِ ثبٍسّبي كٌتشفي 1هشثذَط ثذِ
ٍخَد یب فذم تؼْيلكٌٌذُّب ٍ ثبصداسًذُّذبي اًدذبم یذد
سفتبس ،تقييي ٍ ثِ ٍػيلِ قذست دسد ؿذُ ّش فبهل ،ثشاي
تؼْيلگشي یب ثبصداسًذگي اص ید سفتبسٍ ،صىدّي هيؿَد

n

i 1

 :ciثبٍس كٌتشفي دس هَسد قبثليت دػتشػذي ثذِ هْذبست،
هٌجـ ٍ یب فشكت i؛ ثِ ثيبى دیگش ؿذت ّش ثبٍس كٌتشفي؛
 :piهيذذذضاى اّويذذذت ٍ قذذذذست هحؼذذذَع فَاهذذذل
(تؼْيلكٌٌذُ یب ثبصداسًذُ) كٌتشل كٌٌذُ سفتبس هَسد ًؾش.

(آیذضى .)1991 ،ثِ عَس كلي ،افشاد توبیل داسًذ سفتبسّبیي سا

ثش ایي اػبع ،ایي ػبصُ هيتَاًذ توبیل ٍ قلذ سفتبسي

اًدبم دٌّذ كِ ثِ قبثل دػتشع ثَدى آى ثبٍس داسًذ .فبهل

ًوًَِ ّبي هَسد پظٍّؾ سا تحت تأثيش قشاس دّذ .ثب فشم

كٌتشل ،دس ثشگيشًذُ فَاهل دسًٍذي (اص قجيذل هْذبستّذب،

هغلَة ثَدى ؿشایظٌّ ،گبهي كِ افشاد احؼبع كٌٌذذ ثذِ

تَاًبیيّب ،افتوبد ثِ ًاغ ،تدشثِ گزؿتِ ،داًذؾ ،تذذثيش ٍ

حذ كبفي ٍ ثِ عَس هٌبػجي ثش اًدذبم یذد سفتذبس هذبف

ثشًبهِ سیضي هٌبػت) ٍ ثيشًٍي (اص قجيذل :صهذبى ،فشكذت،

كٌتشل داسًذ ،اًتؾبس هي سٍد كِ قلذ آًبى ثِ ٍقَؿ ثپيًَذد.

هٌبثـ ٍ اهکبًبت ،هَاًـ یب هحذٍدیتّب ٍ ٍاثؼتگي سفتذبس

ثٌبثشایي ،فشضيِ چْبسم هغبفقِ ایيگًَِ ؿکل هيگيشد:

ثِ ّوکبسي دیگش افشاد) اػذت (آیذضى ٍ هذبدى1986 ،؛ كذبًش ٍ

كٌتشل سفتبسي هحؼَع (دسد ؿذُ) آصهَدًيّب دس

آسهيتذذبط .)1998 ،فذذزا ،ثذذشاي داؿذذتي پذذيؾثيٌذذي دسػذذتي اص

هَسد تقبٍى ،ثش تلوين ٍ قلذ آًبى ثشاي پزیشؽ ًؾبم

سفتبسي كِ فشد كٌتشل هحذٍدي ًؼذجت ثذِ آى داسد ،تٌْذب

تقبٍى اثش هثجت ٍ هقٌيداسي داسد.

اسصیبثي ًيّت فشد كابیت ًويكٌذ ،ثلکِ ثبیذ هيذضاى كٌتذشل

ػبصُ كٌتشل سفتبسي هحؼَع ،فتٍُ ثش تأثيشگذزاسي
ثش قلذ سفتبسي (دس ایذي پذظٍّؾ ،قلذذ پذزیشؽ ًؾذبم

فشد ثش آى سفتبس سا ًيض ثشآٍسد ًوَد.
اص آًدبیي كِ ػذٌدؾ كٌتذشل ٍاققذي ثذِ عذَس دقيذ

تقبًٍي) ،هي تَاًذ اثش هؼتقيوي ثش سفتبس ٍاققي داؿتِ ثبؿذ

اهکبىپزیش ًيؼت ،كٌتذشل هحؼذَع سفتذبس ،اًذذاصُگيذشي

(آیضى .)1991 ،ایي ثذیي هقٌبػت كِ حتي اگش افذشاد داساي

هذذيؿذذَد .كٌتذذشل هحؼذذَع سفتذذبس ،ػذذبدگي یذذب ػذذختي

قلذ ٍ توبیل قَي ثشاي تقذبٍى ثبؿذٌذ ،صهذبًي كذِ فبقذذ

هحؼَع اًدبم ید سفتبس ثشاي یذد فذشد اػذت (ثيذذل ٍ

هٌبثـ ضشٍسي ،هْذبست ّذب ٍ حذغ كٌتذشل ثبؿذٌذ ،آى سا

سحوبى .)2000 ،اص سٍي دسخِ آػبًي یب دؿَاسي اًدبم ید

ًويپزیشًذ .ثذِ فجذبست دیگذش ،دس سفتبسّذبیي كذِ تحذت

سفتبس ،هيتَاى كٌتشل هحؼَع سفتبس ٍ ثبٍسّذبي ؿذخق

كٌتشل فشد اػت ،هتغيذش كٌتذشل سفتذبسي هحؼذَعّ ،ذيه

سا ػذذٌديذّ .شچذذِ افذذشاد ثيـذذتش فکذذش كٌٌذذذ كذذِ هٌذذبثـ ٍ

ًقـي دس پيؾثيٌي سفتبس ًذاسد .دس ًتيدذِ ،فشضذيِ پذٌدن

فشكتّذبیي سا داسا ّؼذتٌذ ٍ هَاًذـ ٍ هحذذٍدیتّذبي

پظٍّؾ حبضش سا هيتَاى ایيگًَِ ثيبى كشد:

كوتشي سا اًتؾبس داؿتِ ثبؿٌذ ،كٌتشل هحؼَع ثيـتشي ثذش

كٌتشل سفتبسي هحؼذَع (دسد ؿذذُ) ًوًَذِّذبي

سفتبس هَد هَاٌّذذ داؿذت (آیذضى ٍ هذبدى .)1986 ،كٌتذشل

هَسد پظٍّؾ دس هَسد تقبٍى ،اثش هثجت ٍ هقٌذي داسي

سفتذذبسي هحؼذذَع یذذب ادساكذذبت فذذشد دسثذذبسُ آػذذبًي یذذب

ثش پزیشؽ ًؾبم تقبٍى داسد.

دؿَاسي اًدبم ید سفتبس ،ثِ ؿکل هقبدفذِ (ً )3ـذبى دادُ

ثب تَخِ ثِ هغبفت فَق افزكش ،ػبص ٍ كبس اكلي ًؾشیذِ
سفتبس ثشًبهِ سیضي ؿذُ كِ هجتٌي ثذش ًؾشیذِ فوذل هٌغقذي

Control beliefs

1
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كبسثؼتپزیشي ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِسیضي ؿذُ ثشاي پيؾثيٌي پزیشؽ ًؾبم تقبًٍي...

اػت ،ثش پبیِ ایي فشم قشاس داسد كِ سفتذبس افذشاد تحذت

ثيبى هذيكٌذذ كذِ هْوتذشیي فَاهذل اكذلي تقيذييكٌٌذذُ

تأثيش قلذ ٍ توبیتت آًبى قذشاس داسد .عجذ ایذي ًؾشیذِ،

قلذّبي سفتبسي فجبستٌذذ اصً :گذشؽ ًؼذجت ثذِ سفتذبس،

سفتبس افشاد ثب ػِ دػتِ اص ثبٍسّب خْت هيیبثذذ :ثبٍسّذبي

ٌّدبس رٌّي ٍ كٌتشل دسد ؿذُ (هحؼَع) سفتذبسي ،كذِ

سفتبسي ،ثبٍسّبي ٌّدبسي ٍ ثبٍسّبي كٌتشفي .ایي ًؾشیذِ

دس خذٍل  1هقشفي ؿذُاًذ.

جديل  -1غاشٌَای اصلی وظسیٍ زفتاز تسوامٍزیصی ؾدٌ
تعسیف

غاشٌَای اصلی
ًگشؽ فشد ثِ سفتبس

احؼبع هثجت یب هٌاي فشد دسثبسُ اًدبم ید سفتبس هبف (فيؾثيي ٍ آیضى)1975 ،

ٌّدبس رٌّي

ادساد فشد دسثبسُ ایٌکِ اغلت هشدهبًي كِ ثِ ًؾش اٍ هْن ّؼتٌذ ،چِ فکش هذيكٌٌذذ ٍ اٍ ثبیذذ یذب
ًجبیذ تَقـ آًْب سا دس سفتبس هَد هَسد تَخِ قشاس دّذ (فيؾثيي ٍ آیضى)1975 ،

كٌتشل سفتبسي هحؼَع

ػبدگي یب دؿَاسي اًدبم ید سفتبس اص ًؾش فشد (آیضى)1991 ،

دس ًگبسُ  ،1سٍاثظ ثيي هتغيشّبي اكلي ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِسیضي ؿذُ ٍ فشضيِّبي پظٍّؾ حبضشً ،ـبى دادُ ؿذُ اػت.
َىجاز ذَىی

H3

زفتاز
(پریسؼ تعاين)

H2

H1

وگسؼ وػثت تٍ تعاين

قصد زفتازی
H4
H5

کىتسل محػًظ زفتازی
وگازٌ -1وظسیٍ زفتاز تسوامٍزیصی ؾدٌ

(آیصن)1991 ،

مًاد ي زيؼَا

ػالي ٍ هبسگَى) ،ػِ ثخؾ (هشكضي ،فَداة ٍ هبسگَى)،

پظٍّؾ حبضش ثب تَخِ ثذِ ّذذف اص ًذَؿ پذظٍّؾّذبي

 9دّؼتبى ٍ  528آثبدي ٍ خوقيتي حذٍد ّ 212ضاس ًاذش

كبسثشدي ٍ ثب تَخِ ثذِ ًحذَُ گذشدآٍسي دادُ ّذب اص ًذَؿ

اػت (اػتبًذاسي كْگيلَیِ ٍ ثَیشاحوذ )1389 ،كِ ثب اػتابدُ اص

پذظٍّؾّذذبي تَكذياي پيوبیـذذي اػذت .قلوذذشٍ هکذذبًي

خذٍل ًوًَِ گيشي پبتيً ،)2000( 1وًَِ آهبسي ثشاثش 486

پظٍّؾ ،ؿْشػتبى ثَیشاحوذ ثَدُ اػذت .ایذي ؿْشػذتبى

ًاش اًتخبة ؿذً .وًَِ گيشي ثِ گًَِاي اتخبر گشدیذذ كذِ

ثب هشكضیت ؿْش یبػَج داساي ػِ ؿذْش (یبػذَج ،گذشاة

1

Patten

خبهقِؿٌبػي كبسثشدي ،ػبل ثيؼت ٍ چْبسم ،ؿوبسُ پيبپي ( ،)51ؿوبسُ ػَم ،پبیيض 1392
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ػْن عجقبت هَسد ًؾش؛ یقٌي سٍػتب ٍ ؿذْش دس آى فحذبػ

قلذ ٍ سفتبس پزیشؽ تقبٍى ،اص سٍؽ آهبسي تحليل هؼيش

ؿَد .افضبي ًوًَِ دس ّش عجقِ (سٍػتبیي -ؿذْشي) ،ثذِ

اػتابدُ ؿذُ اػتّ .وچٌيي ،ثشاي آصهَى تٌبػت دادُّب ثب

ؿيَُ چٌذذ هشحلذِاي ٍ ثذب سفبیذت قَافذذ ًوًَذِگيذشي

هذل ثيبى ؿذُ ،اص ًشمافضاس  AMOS/20اػتابدُ گشدیذ.

هَؿِاي؛ یقٌي ثب تَخِ ثِ تقؼينثٌذيّبي ؿذْش ،ثخذؾ،
دّؼتبى ٍ سٍػتب اًتخبة ؿذًذ .ثٌبثشایيً ،وًَذِ گيذشي اص
ًَؿ تلبدفي عجقِاي 1اػذت كذِ دس دسٍى ّذش عجقذِ ،ثذِ
ؿيَُ هَؿِاي 2چٌذ هشحلِاي اقذام گشدیذُ اػت.
گشدآٍسي دادُ ّب ثب اػتابدُ اص پشػـٌبهِاي ػذبهتبسهٌذ
اًدبم گشفذت كذِ سٍایذي آى هذَسد تأیيذذ اػذبتيذ گذشٍُ
هذیشیت تَػقِ سٍػتبیي داًـذگبُ یبػذَج ٍ كبسؿٌبػذبى
قشاس گشفت .ثِهٌؾَس آصهَى پبیبیي اثضاس پظٍّؾ ،هغبفقذِ
پيـبٌّگ یب ساٌّوب 3دس هٌغقِ ػيػذخت اًدذبم گشفذت.
پغ اص اًدبم هغبفقِ ساٌّوب ،پبیبیي ػذؤالّذبي پشػـذٌبهِ
ثب اػتابدُ اص آصهَى آفابي كشًٍجذب ثذشآٍسد ٍ ثذش اػذبع
ًتبیح آى ،پشػـٌبهِ اكتح ٍ ثبصًگشي ؿذ .دس خذٍل صیش
ًتبیح حبكل اص آصهَى آفاذبي كشًٍجذب ًـذبى دادُ ؿذذُ
اػت.

يیطگیَای فسدی ومًوٍَای مًزد پطيَؽ

یبفتِّبي حبكل اص تحليل تَكذياي ٍیظگذيّذبي فذشدي
پبػخگَیبى گَیبي آى اػت كِ هيبًگيي ػٌي پبػخگَیبى
دس حذٍد  31ػبل ثب اًحشاف هقيذبس  10/47ػذبل ثذَدُ ٍ
ثيـتش آًبى دس داهٌِ ػٌّي كوتش اص  30ػبل قشاس داؿذتِاًذذ.
دس هيبى ًوًَِ ّبي هَسد پظٍّؾً 225 ،اش ( 46/3دسكذ)
ػبكي ؿْش ثَدُ ،هبثقي (ً 261اذش) ،دس هٌذبع سٍػذتبیي
ػذذکًَت داسًذذذّ .وچٌذذيي ،اص ًؾذذش هيذذضاى تحلذذيتت،
ثيـتشیي فشاٍاًي هشثَط ثِ افشادي اػت كذِ داساي هقغذـ
تحليلي دیپلن ٍ كبسداًي ّؼتٌذ (ثبفغ ثش  45دسكذذ) .دس
هدوَؿ ،هيذبًگيي ػذغ تحلذيتت پبػذخگَیبى12/6 ،
كتع ثب اًحشاف هقيبس  4/07كتع ثَدُ اػت .افضٍى ثذش
ایيٍ ،ضقيت ؿغلي پبػخگَیبى ًـبى هذيدّذذ كذِ 155

جديل  -2وتایج حاصل اش آشمًن آلفای کسيوثاخ تٍ مىظًز
تسزغی پایایی پسغؿىامٍ
تعدددددداد ضسیة آلفای کسيوثاخ
غاشٌَا
()α
گًیٍ
سفتبس
قلذ سفتبسي
ثبٍسّبي سفتبسي
اسصؿيبثي ًتبیح
ثبٍسّبي ٌّدبسي
اًگيضُ اعبفت
ثبٍسّبي كٌتشفي
قذست ثبٍسّبي كٌتشفي

یافتٍَا

2
2
21
21
6
6
11
11

0/675
0/683
0/944
0/936
0/676
0/578
0/753
0/858

ًاش اص پبػخگَیبى ثيکبس ثَدُ ( 31/9دسكذذ) ٍ هذبثقي دس
ثخؾّبي دٍفتي (ً 116اش هقبدل  23/9دسكذذ) ،تقذبًٍي
(ً 41اش هقبدل  8/4دسكذ) ٍ هلَكي (ً 174اش هقذبدل
 35/8دسكذ) هـغَل ثِ كبس ّؼتٌذ.
تًصیف ي َمثػتگی غاشٌَای مًزد مطالعٍ

یبفتِّبي حبكل اص تحليل تَكياي سفتبس پبػذخگَیبى دس
هَسد تقبٍى ٍ كبس گشٍّي ثيبًگش ایي اػذت كذِ هيذبًگيي
سفتبس پبػخگَیبى 1/41 ،ثب اًحشاف هقيبس  1/40ثَدُ اػت

هٌجـ :یبفتِّبي پظٍّؾ

دس ایي هغبفقِ ،ثشاي ثشسػي اثش ػبصُّبي گًَبگَى ثذش
1

Stratified random sampling
Cluster
3
Pilot study
2

كِ دس ػغ پبیيٌي قذشاس داسدّ .وچٌذيي ،هيذبًگيي قلذذ
سفتبسي ًوًَِ ّبي هَسد پظٍّؾ 2/97 ،ثب اًحذشاف هقيذبس
 1/55ثَدُ اػت (خذٍل ّ .)3وبى گًَِ كذِ فٌذَاى ؿذذ،
ًگشؽ ًؼجت ثِ سفتبس ،حبكلضشة ثبٍسّذبي سفتذبسي دس
اسصؿيبثي آى پيبهذّب ٍ ًتبیح ثبٍسّبي سفتبس اػت (فيؾثذيي
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كبسثؼتپزیشي ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِسیضي ؿذُ ثشاي پيؾثيٌي پزیشؽ ًؾبم تقبًٍي...

ٍ آیضى .)1975 ،اص ایيسٍ ،اص هدوَؿ حبكلضشة ّذش ثذبٍس

اّويت ٍ قذست هحؼذَع فَاهذل كٌتذشل كٌٌذذُ سفتذبس)

سفتذذبسي دس اسصؿذذيبثي ًتذذبیح آى ثذذبٍس سفتذذبسيً ،گذذشؽ

ثشآٍسد ؿذُ اػتّ .وچٌذيي ،ثذشاي ثشسػذي ساثغذِ ثذيي

پبػخگَیبى ثِ دػت آهذُ اػتّ .وبى گًَِ كذِ هتحؾذِ

ػبصُّذبي هذَسد هغبفقذِ ،اص آصهذَى ّوجؼذتگي پيشػذَى

هيؿَد ،هيبًگيي ًگشؽ ًوًَِّبي هَسد پذظٍّؾ ًؼذجت

اػتابدُ ؿذذذُ اػت .ثشسػي ضشیت ّوجؼذتگي پيشػذَى

ثِ تقبٍى 15/78 ،ثب اًحشاف هقيبس  4/16ثَدُ كِ ثذبالتش اص

(خذٍل ً )3ـبى هيدّذ كِ استجبط ّوِ ػبصُّذبي هذَسد

حذ هتَػظ اػت .ثش ّويي اػبع ،ػبصُّبي ٌّدبس رٌّي

هغبفقِ یب یکذیگش ،هثجت ٍ دس ػذغ  1دسكذذ هقٌذي داس

(حبكلضشة ثبٍس ٌّدبسي دس اًگيذضُ اعبفذت) ٍ كٌتذشل

اػت.

سفتبسي هحؼذَع (حبكلضذشة ثذبٍس كٌتشفذي دس هيذضاى
جديل  -3ماتسیع َمثػتگی ،میاوگیه ي اوحساف معیاز غاشٌَای پطيَؽ
غاشٌَا

زفتاز

سفتبس
قلذ سفتبسي
ًگشؽ ًؼجت ثِ تقبٍى
ٌّدبس رٌّي
كٌتشل سفتبسي هحؼَع

1

**

0/254
**0/122
**0/223
**0/216

قصددددد وگدددسؼ َىجددداز کىتددسل زفتددازی
محػًظ
تٍ تعاين ذَىی
زفتازی
1

**

0/488
**0/353
**0/379

1

**

0/300
**0/495

1

**

0/417

1

میاوگیه
1/41
2/97
15/78
9/78
12/47

*

اوحددددساف
معیاز
1/40
1/55
4/16
3/92
3/16

* داهٌِ هيبًگيي سفتبس ٍ قلذ سفتبسي ،اص  0تب  ٍ 5داهٌِ هيبًگيي ًگشؽٌّ ،دبس رٌّي ٍ كٌتشل سفتبسي هحؼَع اص  1تب  25اػت.
** ّوجؼتگي دس ػغ  1دسكذ هقٌيداس اػت (.)P < 0.01

ياکايی علّی وظسیٍ زفتاز تسوامٍزیصی ؾدٌ

هبف داسد .ایي ًوَداس ،ثيبًگش سٍاثظ ٍ تأثيشات هؼذتقين

دس حذذَصُ هغبفقذذبت اختوذذبفي ٍ اقتلذذبدي ،سٍؽّذذبي

ٍ غيش هؼتقين ّش هتغيش ثذش هتغيذش دیگذش اػذت (كتًتذشي،

تحليل چٌذذ هتغيذشُ صیذبدي ٍخذَد داسد كذِ ثذِ ثشسػذي

 .)1385دس اداهِ ،ثِ تجييي سٍاثذظ فلّذي هتغيشّذب ٍ تشػذين

تأثيشات ٍ سٍاثظ ثيي هتغيشّبي هَسد هغبفقِ هذيپشداصًذذ.

دیبگشام هؼيش هغبث ثذب ًؾشیذِ سفتذبس ثشًبهذِسیذضي ؿذذُ

ایي سٍؽّب فوذتبً تأثيشات هؼتقين ید هتغيذش ثذش هتغيذش

پشداهتِ ؿذُ اػت .هشاحل اًدبم فشآیٌذ تحليل هؼذيش ثذِ

دیگش سا ثشسػي هيكٌٌذ ،اهب دس ایي هيبى ،تحليذل هؼذيش اص

ؿشح صیش ثَدُ اػت:

خولِ تکٌيدّبي چٌذ هتغيشُ اػت كِ فتٍُ ثذش ثشسػذي

گبم  :)1دس ایي هشحلِ هغبث ثب دیبگشام هؼذيش عشاحذي

تذذأثيشات هؼذذتقين هتغيشّذذبي هؼذذتقل ثذذش هتغيذذش ٍاثؼذذتِ،

ؿذُ (ًگبسُ  ،)1سفتبس ثِ فٌَاى هتغيش ٍاثؼذتِ ٍ دٍ هتغيذش

تأثيشات غيش هؼتقين ایي هتغيشّب سا ًيض هذًؾش قشاس هيدّذ

قلذذذ سفتذذبسي ٍ كٌتذذشل سفتذذبسي هحؼذذَع ثذذِ فٌذذَاى

ٍ سٍاثظ ثيي هتغيشّب سا هغبث ثب ٍاققيتّبي هَخذَد ،دس

هتغيشّذذبي هؼذذتقل ثذذِ سٍؽ ّوضهذذبىٍ 2اسد تحليذذل

تحليل ٍاسد هي كٌذذ .ایذي سٍؽ ثذش اػذتابدُ اثتکذبسي اص

سگشػيًَي هي گشدًذً .تبیح گذبم اٍل دس خذذٍل ً 4ـذبى

ًوَداس تلَیشي كِ ثِ دیبگشام هؼيش 1هقشٍف اػت ،تأكيذ

دادُ ؿذُ اػت.

Path diagram

1

Enter

2

خبهقِؿٌبػي كبسثشدي ،ػبل ثيؼت ٍ چْبسم ،ؿوبسُ پيبپي ( ،)51ؿوبسُ ػَم ،پبیيض 1392

204

جديل  -4وتایج تحلیل زگسغیًوی مستًط تٍ متغیسَای پیؽتیىی کىىدٌ زفتاز پریسؼ تعاين
متغیس

B

0/232
فذد ثبثت
0/182
قلذ سفتبسي
0/122
كٌتشل سفتبسي هحؼَع
 هتغيش ٍاثؼتِ تحقي  ،سفتبس پزیشؽ تقبٍى اػت.2
R ;0/081
 R2 ;0/077تقذیل ؿذُ

β

T

p

0/201
0/138

0/463
4/265
2/914

0/644
0/000
0/004

;0/284

ضشیت تقييي تقذیل ؿذذُ گَیذبي آى اػذت كذِ ایذي

R

;0/000

p

;21/182

F

ثشسػي ضذشایت سگشػذيَى اػذتبًذاسد ؿذذُ (ثتذب) ًـذبى

هي دّذ كِ هتغيش قلذذ سفتذبسي (ً )β ;0/201ؼذجت ثذِ

هتغيشّبي هؼتقل ،تَاًبیي تجيذيي  8/1دسكذذ اص ٍاسیذبًغ

ػبصُ كٌتشل سفتبسي هحؼَع ( ،)β;0/138ػْن ٍ ًقذؾ

(تغييشات) هتغيش ٍاثؼتِ سا داسا ّؼتٌذ .ثذب تَخذِ ثذِ ایذي
هقذاس 91/9 ،دسكذ ثبقيوبًذُ ثِ فَاهذل دیگذشي ثؼذتگي

ثيـتشي دس پيؾ ثيٌي سفتذبس پذزیشؽ تقذبٍى داسد .هقذبدیش

داسد كِ هبسج اص ایي هتغيشّبػت؛ ضذوي ایٌکذِ ضذشیت

هثجت ثتب ًـبى هي دّذ كِ ثب افضایؾ هيضاى هتغيشّبي قلذ

ّوجؼتگي چٌذگبًِ ( )Rثذشاي پذيؾثيٌذي سفتذبس پذزیشؽ

سفتبسي ٍ كٌتشل سفتبسي هحؼَع ،احتوبل پزیشؽ سفتذبس

تقبٍى اص عشی ػبصُّبي قلذ سفتذبسي ٍ كٌتذشل سفتذبسي

هَسد ًؾش افضایؾ هَاّذ یبفت .ثِ فجبست دیگش ،ثذِ اصاي

هحؼَع هقبدل  0/284اػت .افذضٍى ثذش ایذي ،هقذذاس F

ید ٍاحذ تغييش دس اًحشاف هقيبس قلذ سفتذبسي ٍ كٌتذشل

هحبػذذجِ ؿذذذذُ ،دس ػذذذغ  99دسكذذذذ (ٍ F ;21/182

سفتبسي هحؼَع ،ثِ تشتيت ثِ هيذضاى  0/138 ٍ 0/201دس

 )p ;0/000هقٌيداس ؿذذُ اػذت كذِ حذبكي اص هقٌذيداس

اًحشاف هقيبس هتغيش ٍاثؼتِ (سفتبس پزیشؽ تقذبٍى) تغييذش

ثَدى سگشػيَى اػتّ .وچٌيي ،هقبدیش  tهحبػذجِ ؿذذُ ٍ

ایدبد هيگشدد.

ػغ هقٌي داسي حبكي اص آى اػت كِ اثش هؼتقين ّذش دٍ

گبم  :)2دس ایي هشحلِ ،قلذ سفتبسي ثذِ فٌذَاى هتغيذش

هتغيش هؼتقل قلذ سفتبسي ٍ كٌتشل سفتبسي هحؼذَع ثذش

ٍاثؼتِ ٍ ػِ هتغيش ًگشؽ ًؼجت ثِ تقبٍىٌّ ،دذبس رٌّذي

هتغيذذش سفتذذبس ،هثجذذت ٍ دس ػذذغ  99دسكذذذ ()p>0/01

ٍ كٌتشل سفتبسي هحؼَع ثِ فٌَاى هتغيشّبي هؼذتقل ثذِ

هقٌيداس اػت .ثِ فجبست دیگش ،هتغيشّبي قلذ سفتذبسي ٍ

سٍؽ ّوضهبى ٍاسد تحليل سگشػيًَي هذي گشدًذذً .تذبیح

كٌتشل سفتبسي هحؼَع پيؾثيٌي كٌٌذذُّذبي هقٌذيداسي

ایي گبم دس خذٍل  5اسائِ ؿذُ اػت.

ثشاي هتغيش دسًٍي سفتبس پزیشؽ تقبٍى ّؼتٌذ .اص عشفذي،
جديل  -5وتایج تحلیل زگسغیًوی مستًط تٍ متغیسَای پیؽتیىی کىىدٌ قصد زفتازی
متغیس

B

β

T

p

-1/434
0/281
0/156
0/112

0/375
0/196
0/115

-2/603
8/488
4/633
2/465

0/010
0/000
0/000
0/014

فذد ثبثت
ًگشؽ ًؼجت ثِ تقبٍى ٍ كبسگشٍّي
ٌّدبس رٌّي
كٌتشل سفتبسي هحؼَع
 هتغيش ٍاثؼتِ تحقي  ،قلذ سفتبسي اػت.2
R ;0/297
R2Ad ;0/293

;0/545

R

;0/000

p

;68/017

F
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كبسثؼتپزیشي ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِسیضي ؿذُ ثشاي پيؾثيٌي پزیشؽ ًؾبم تقبًٍي...

ضشیت تقييي تقذیلؿذُ (ً )R2Adـبى هيدّذ كِ ایذي

ایي ًگبسُ هتحؾِ هي گشدد ،هقبدیش ؿبهقّذبي ثذشاصؽ

هتغيشّبي هؼتقل ،تَاًبیي تجييي  29/3دسكذ اص ٍاسیذبًغ

ثذذِ اػذذتثٌبي ًؼذذجت كذذبيدٍ ثذذِ دسخذذِ آصادي (،)χ2/df

(تغييذذشات) هتغيذذش ٍاثؼذذتِ سا داسا ّؼذذتٌذ ٍ  70/7دسكذذذ

ًـبىدٌّذُ ػبصگبسي هٌبػذت دادُ -هذذل ثذَدُ ،ثذشاصؽ

ثبقيوبًذُ ثِ فَاهل دیگشي ثؼتگي داسد كِ هذبسج اص ایذي

هذل دس هحذٍدُ قبثل قجَل قذشاس داسد (گذياي ٍ ّوکذبساى،1

هتغيشّبػت.

 .)2000ثذذِ فجذذبست دیگذذش ،هقذذبدیش ؿذذبهق ثشاصًذذذگي

2

افضٍى ثش ایذي ،هقذذاس  Fهحبػذجِ ؿذذُ ،دس ػذغ 99

( ،)GFIؿذذبهق تقذذذیل ؿذذذُ ثشاصًذذذگي،)AGFI( 3

دسكذ ( )p ;0/000 ٍ F ;68/017هقٌيداس ؿذُ اػت كِ

ؿبهق ثشاصًذگي تغجيقي ٍ )CFI( 4ؿذبهق ثشاصًذذگي
5

ًـبى دٌّذُ هقٌذي داس ثذَدى سگشػذيَى اػذتّ .وچٌذيي،

ٌّدذذبسي ( )NFIثذذبالتش اص  ٍ 0/9هقذذذاس خذذزس ثذذشآٍسد

هقبدیش  tهحبػجِ ؿذذُ ٍ ػذغ هقٌذيداسي حذبكي اص آى

ٍاسیبًغ هغبي تقشیت )RMSEA( 6كوتذش اص  0/1ثذَدُ،

اػت كِ اثش هؼتقين هتغيشّبي ًگشؽ ًؼذجت ثذِ تقذبٍى،

ٍفي ًؼجت كبيدٍ ثذِ دسخذِ آصادي ( P;0/022؛ ٍ df;2

ٌّدذذبس رٌّذذي دس ػذذغ  99دسكذذذ ٍ اثذذش هتغيذذش كٌتذذشل

 )χ2 ;7/607ثيـتش اص  3اػت .فزا ،ػٌدِّبي ًؾشیِ سفتذبس

سفتبسي هحؼذَع دس ػذغ  95دسكذذ ثذش هتغيذش قلذذ

ثشًبهِسیضي ؿذُ ثِ هذَثي ثذب دادُّذبي گذشدآٍسي ؿذذُ

سفتذذبسي هقٌذذيداس اػذذت .اص عشفذذي ،ثشسػذذي ضذذشایت

ثشاصؽ داسًذ.

سگشػيَى اػتبًذاسد ؿذُ ًـبى هيدّذ كذِ هتغيذش ًگذشؽ
ًؼجت ثِ تقبٍى (ً )β ;0/375ؼجت ثذِ ػذبیش هتغيشّذبي
هَسد ثشسػي ػْن ٍ ًقذؾ ثيـذتشي دس پذيؾثيٌذي قلذذ
پزیشؽ تقبٍى داسد ٍ پغ اص آى ،هتغيشّبي ٌّدذبس رٌّذي
( ٍ )β ;0/195كٌتذذشل سفتذذبسي هحؼذذَع ()β ;0/173
قشاس هي گيشًذ .هقبدیش هثجت ثتب ًـبى هيدّذ كِ ثب افضایؾ
هيضاى هتغيشّبي ًگشؽ ًؼجت ثِ تقبٍىٌّ ،دذبس رٌّذي ٍ
كٌتشل سفتبسي هحؼَع ،قلذ سفتبسي هَسد ًؾش افذضایؾ
هَاّذ یبفت .ثِ فجبست دیگش ،ثِ اصاي یذد ٍاحذذ تغييذش
دس اًحشاف هقيبس ًگشؽ ًؼجت ثِ تقبٍىٌّ ،دبس رٌّذي ٍ
كٌتشل سفتبسي هحؼذَع ،ثذِ تشتيذت ثذِ هيذضاى ٍ 0/375
 0/115 ٍ 0/196دس اًحشاف هقيذبس هتغيذش ٍاثؼذتِ (قلذذ
سفتبسي) تغييش ایدبد هيگشدد.
پغ اص آًکِ ضشایت هؼيش ثشاي كليِ هؼيشّبي تاکيکي
ثِ دػت آهذ ،هيتَاى ًوَداس ًْبیي تحليذل هؼذيش ًؾشیذِ
سفتذذبس ثشًبهذذِسیذذضي ؿذذذُ سا تشػذذين ًوذذَد (ًگذذبسُ .)2
ّوچٌييً ،تبیح آصهَى ثشاصًذگي افگَي سفتبس ثشًبهِسیذضي
ؿذُ دس ًگبسُ ً 2ـبى دادُ ؿذُ اػتّ .وبىگًَذِ كذِ دس

1

Gefen et al.
)Goodness of Fit Index (GFI
3
)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
4
)Comparative Fit Index (CFI
5
)Normative Fit Index (NFI
6
Root Mean Square Error of Approximation
)(RMSEA
2
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َىجاز ذَىی
** 0/196
** 0/300

زفتاز
(پریسؼ تعاين)

** 0/201

قصد زفتازی

** 0/375

R2 = 0/297

R2 = 0/081

وگسؼ وػثت تٍ تعاين

* 0/115

** 0/419

** 0/496

** 0/138

کىتسل محػًظ زفتازی

** هقٌيداس دس ػغ  1دسكذ؛ * هقٌيداس دس ػغ  5دسكذ

وگازٌ  -2ومًداز تحلیل مػیس وظسیٍ زفتاز تسوامٍزیصی ؾدٌ

غيشهؼتقين ٍ كل هتغيشّب دس ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِ سیضي ؿذُ

ثذذش اػذذبع تذذأثيشات هؼذذتقين هتغيشّذذبي هؼذذتقل ثذذش

دس خذٍل ً 6ـبى دادُ ؿذُ اػت.

هتغيش(ّبي) ٍاثؼتِ هيتَاى تأثيشات غيش هؼتقين ٍ كل ایي
هتغيشّب سا ًيض ثذِ دػذت آٍسد .تدضیذِ تذأثيشات هؼذتقين،

جديل  -6تجصیٍ تأثیسات اغتاودازد متغیسَا دز وظسیٍ زفتاز تسوامٍزیصی ؾدٌ
تأثیسات اغتاودازد
تأثيشات هؼتقين
تأثيشات غيش هؼتقين
تأثيشات كل

وگددسؼ وػددثت تددٍ
متغیدددس(َدددای)
قصد زفتازی
تعاين
ياتػتٍ

َىجاز ذَىی

کىتسل زفتازی محػًظ

سفتبس

0/201

0/000

0/000

0/138

قلذ سفتبسي

0/000

0/375

0/196

0/115

سفتبس

0/000

0/076

0/039

0/023

قلذ سفتبسي

0/000

0/000

0/000

0/000

سفتبس

0/201

0/076

0/039

0/161

قلذ سفتبسي

0/000

0/375

0/196

0/115
هٌجـ :یبفتِّبي پظٍّؾ

ّوچٌيي ،ثب تَخِ ثذِ ًتذبیح حبكذل اص تحليذل دادُّذب
(هغبث ثب ًگذبسُ  ٍ 4خذذاٍل  ،)5 ٍ 4كليذِ فشضذيِّذبي

پظٍّؾ حبضش تأیيذ هيگشددً .تبیح آصهَى فشضذيِّذب دس
خذٍل  7اسائِ ؿذُ اػت.
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كبسثؼتپزیشي ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِسیضي ؿذُ ثشاي پيؾثيٌي پزیشؽ ًؾبم تقبًٍي...

جديل  -7وتایج حاصل اش آشمًن فسضیٍَا
فسضیٍَا

β

t

p

وتایج آشمًن

 -1تأثيشگزاسي هثجت ٍ هقٌيداس قلذ سفتبسي ثش سفتبس پزیشؽ تقبٍى

0/201

4/265

0/000

پزیشؽ

 -2تأثيشگزاسي هثجت ٍ هقٌيداس ًگشؽ ثِ تقبٍى ثش قلذ پزیشؽ تقبٍى

0/375

8/488

0/000

پزیشؽ

 -3تأثيشگزاسي هثجت ٍ هقٌيداس ٌّدبس رٌّي ثش قلذ پزیشؽ تقبٍى

0/196

4/633

0/000

پزیشؽ

 -4تأثيشگزاسي هثجت ٍ هقٌيداس كٌتشل سفتبسي هحؼَع ثش قلذ پزیشؽ تقبٍى

0/115

2/465

0/014

پزیشؽ

 -5تأثيشگزاسي هثجت ٍ هقٌيداس كٌتشل سفتبسي هحؼَع ثش سفتبس پزیشؽ تقبٍى

0/138

2/914

0/004

پزیشؽ
هٌجـ :یبفتِّبي پظٍّؾ

وتیجٍگیسی ،تحث ي پیؿىُادَا

ثش ایي ،ػبصُ كٌتشل سفتبسي هحؼَع ًيض تذأثيش هؼذتقين ٍ

ّذف اكذلي پذظٍّؾ حبضذش ،اسصیذبثي قبثليذت اخذشا ٍ

هقٌيداسي دس ػغ  1دسكذ ( )p;0/004 ٍ β ;0/138ثش

كبسثؼت پذزیشي ًؾشیذِ سفتذبس ثشًبهذِ سیذضي ؿذذُ ثذشاي

سفتبس هَسد ًؾش داسد .آیذضى ( ٍ )1988ایگلذي ٍ چذبیکي

1

پيؾ ثيٌي توبیل هشدم ؿْشػتبى ثَیش احوذ ثذشاي پذزیشؽ

(ً )1993يض ثيبى كشدُاًذ كِ كٌتشل سفتذبسي هحؼذَع ًذِ

ًؾبم تقبًٍي ثَدُ اػتً .تبیح گَیبي آى اػت كِ هيبًگيي

تٌْب پيؾثيٌي كٌٌذُ قلذ سفتبسي هَاّذ ثذَد ،ثلکذِ ایذي

سفتبس آصهَدًيّب دس حذ پبیيٌي (دس فبكلِ هيليكن تب كن)

ػبصُ ،استجبط هؼتقيوي ثب پيؾ ثيٌي سفتبس ًيض داسد .ثذِ ّذش

قشاس داؿتٍِ ،في هيبًگيي قلذ پذزیشؽ تقذبٍى ٍ ًگذشؽ

حبل ،تأثيشات فلّي كذل اػذتبًذاسد هتغيشّذبي هؼذتقل ثذش

ًؼجت ثِ تقبٍى ثبالتش اص حذ هتَػظ ثَدُ اػت.

سفتبس پزیشؽ تقبٍى (خذٍل ً )6ـبى هيدّذذ كذِ هتغيذش

تاکيد تأثيشات فلّي هؼتقين هتغيذش(ّذبي) هؼذتقل ثذش

قلذ سفتبسي داساي ثيـتشیي اثش كل ثش سفتذبس هذَسد ًؾذش

سفتبس پزیشؽ تقبٍى (هغبث ثب ًگبسُ  ٍ 2خذٍل ً )6ـذبى

ثَدُ ٍ پغ اص آى ،ثِ تشتيذت كٌتذشل سفتذبسي هحؼذَع،

هيدّذ كِ هتغيش قلذ سفتبسي داساي تأثيش هؼتقين هثجت ٍ

ًگشؽ ًؼجت ثِ تقبٍى ٍ ٌّدبس رٌّي قشاس هيگيشًذذ .ثذِ

هقٌيداس ( )p;0/000 ٍ β ;0/201ثش اًدذبم سفتذبس هذَسد

فجبست دیگش ،هتغيشّبي ًگشؽ ٍ ٌّدذبس رٌّذي تٌْذب ثذِ

ًؾش ثَدُ ،هي تَاًذ پيؾ ثيٌي كٌٌذُ هقٌي داسي ثشاي هتغيذش

كَست غيش هؼتقين (ثِ ٍاػغِ هتغيش قلذذ سفتذبسي) ثذش

دسًٍي سفتبس پزیشؽ تقبٍى ثبؿذ .ثِ فجذبست دیگذش ،اگذش

سفتبس پزیشؽ تقبٍى تأثيش داؿتِاًذ .یبفتِ پظٍّؾ ثيذذل ٍ

ًوًَِّبي هَسد پظٍّؾ ٍاققبً قلذ داؿتِ ثبؿٌذ دس ثؼذتش

سحوبى (ً )2000ـبى هيدّذذ كذِ ٌّدذبس رٌّذي هوکذي

ًؾبم تقبٍى فقبفيت داؿتِ ثبؿٌذ ،سفتذبس آًذبى آى سا ًـذبى

اػت هؼتقل اص ًگشؽ ،ثش اًدبم یب فذم اًدبم یذد سفتذبس

هَاّذ داد ٍ ًؾبم تقبٍى سا هيپزیشًذ ،هگش ایٌکذِ اص ًؾذش

تأثيش داؿتِ ثبؿذ ٍ ایي تأثيش اص سفتبسي ثِ سفتبس دیگش ٍ اص

ؿشایظ اختوبفي ،فشٌّگي ،اقتلذبدي ،ػذبهتبسي ٍ غيذشُ

ید ؿخق ثِ ؿخق دیگش هتابٍت اػت.

اهکبى پزیش ًجبؿذّ .وچٌيي ،ضشیت ّوجؼتگي ثذيي قلذذ

افذذضٍى ثذذش ایذذي ،استجذذبط هؼذذتقين ػذذبصُّذذبي ًگذذشؽ

سفتذذبسي ٍ سفتذذبس هذذَسد ًؾذذش ( )r ;0/254ثيذذبًگش ٍخذذَد

(ٌّ ،)p;0/000 ٍ β;0/375دذذذبس رٌّذذذي (ٍ β;0/196

ثبصداسًذُّبیي ثشاي دگشگَىػبصي ٍ تغييش قلذذ سفتذبسي

 ٍ )p;0/000كٌتذذذشل سفتذذذبسي هحؼذذذَع (ٍ β;0/115

اػت؛ چشا كِ دس غيش ایي كَستّ ،وجؼذتگي ثذيي قلذذ

 )p;0/014آصهذذَدًيّذذب دس هذذَسد تقذذبٍى ،ثذذش توبیذذل

سفتبسي ٍ سفتبس هَسد ًؾش ًضدید ثِ ٍاحذ هي ثَد .افذضٍى

1

Eagly and Chaiken
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پبػخگَیبى ثشاي اًدبم سفتبس ّذذف (قلذذ سفتذبسي) ،اص

ساثغِ ًؼجتبً قَي كٌتشل سفتبسي هحؼَع ثش قلذ سفتذبسي

فحبػ آهبسي هقٌذيداس ثذَدُ اػذت .دس ایذي هيذبى ،ػذبصُ

سا تأیيذ كشدُ اػت .ثِ ّذش حذبل ،دس هغبفقذبت ٍ ادثيذبت

ًگشؽ اص قذست پيؾ ثيٌي كٌٌذگي ثيـتشي (ثذشاي هتغيذش

پيـيي ،ثشهي تابٍت ّب ٍ ًبػبصگبسي ّب دس استجذبط قلذذ

قلذ سفتبسي) ًؼجت ثِ ٌّدذبس رٌّذي ٍ كٌتذشل سفتذبسي

سفتبسي ٍ پيؾ ثيٌي كٌٌذُ ّبي آى ًيذض ٍخذَد داسد .ثذشاي

هحؼَع ثشهَسداس ثَدُ اػت .فضٍى ثش آىٌّ ،دبس رٌّي

هثبل ،چٌَگ )1998( 7ثيبى داؿذتِ اػذت كذِ اثذش هؼذتقين

ًؼجت ثِ كٌتشل سفتبسي هحؼَع ،پيؾثيٌي كٌٌذُ قَیتشي

ٌّدبس رٌّي ثش قلذ سفتبسي ،هقٌيداس ًجَدُ اهذب اثذش غيذش

ثشاي قلذ سفتبسي ثذَدُ اػذت .دس هدوذَؿ ،افذشادي كذِ

هؼتقين آى ثش قلذ (اص عشی ًگذشؽ) هقٌذيداسي ثذبالیي

داساي ًگشؽ هؼبفذي ًؼجت ثِ تقبٍى ّؼتٌذ ،افشادي كِ

داؿتِ اػتّ .وچٌذيي ،آسهيتذبط ٍ كذبًش ( ٍ )2001سیذَ ٍ

فـبسّبي اختوبفي قَیتشي ثشاي پزیشؽ تقبٍى سا تدشثذِ

ّوکبساى ( )2003ثيبى كشدُاًذ كِ ٌّدبسّبي رٌّي ًؼجت

كذشدُ ثبؿذٌذ ٍ ّوچٌذيي ،افذشادي كذِ ادساد ٍ احؼذذبع

ثِ ًگشؽ ٍ كٌتشل سفتذبسي هحؼذَع ،پذيؾثيٌذي كٌٌذذُ

هيكٌٌذ اص هٌبثـ دسًٍي (اص قجيل هْبستّب ٍ تَاًبیيّذب) ٍ

ضقيفتشي ثشاي قلذ سفتبسي هَسد ًؾش ثَدُ اػت.

ثيشًٍي (اص خولِ دػتشػذي ثذِ تؼذْيتت ٍ افتجذبسات ٍ

ًتذبیح پذظٍّؾ حبضذش ًـذذبى داد كذِ كٌتذشل سفتذذبسي

غيشُ) ٍ حغ كٌتشل ثش اًدبم هَفقيذتآهيذض سفتذبس ّذذف

هحؼَع اص فحبػ آهبسي اثش هؼتقين هقٌيداسي ثذش هتغيذش

(پزیشؽ ًؾبم تقبٍى) ثشهَسداسًذ ،توبیل ثيـذتشي داسًذذ

ٍاثؼتِ قلذ سفتبسي داؿتِ اػت .ثب ایي حبل ،ایذي ػذبصُ،

كِ ًؾبم تقبٍى سا ثپزیشًذذ .ایذي یبفتذِ ّذبي پذظٍّؾ ،ثذب

اص قذست تجيذيي اًذذكي ثذشاي پذيؾثيٌذي قلذذ سفتذبسي

یبفتِ ّبي ثَىیَئي ٍ هحوذ اصسي ( ،)2005فَ ٍ ّوکبساى

8

( ،)2009ثذذَد ٍ كذذين ،)2002( 1چٌِذذگ ٍ ّوکذذبساى

2

پذذزیشؽ تقذذبٍى ثشهذذَسداس اػذذت .ساًذذذال ٍ گيجؼذذَى

(ً )1991يض دس پظٍّؾ هَد ثِ اثش اًذد ٍ هحذٍد كٌتشل

( ،)2006چذذَ ٍ چذذبى ،)2008( 3اٍصس ٍ یيلوذذبص (،)2010

سفتبسي هحؼَع ثش قلذ سفتبسي اؿبسُ كشدُاًذذ .ایذي دس

سیَ ٍ ّوکذبساى ٍ )2003( 4ؿذپبسد ٍ ّوکذبساى ()1988

حبفي اػت كِ چٌَگ ( )1998دس پظٍّؾ هَد ثيبى كذشدُ

هجٌي ثذش اثشگذزاسي هؼذتقين هتغيشّذبي هؼذتقل ًگذشؽ،

كِ كٌتشل سفتبسي هحؼَع هْوتشیي پيؾثيٌي كٌٌذُ قلذ

ٌّدبس رٌّي ٍ كٌتشل سفتبسي هحؼذَع ثذش هتغيذش قلذذ

سفتبسي (توبیل اػتابدُ اص ًؼخِّبي كپي ثشداسي ؿذُ غيش

5

هدبص اص ًذشمافضاسّذب) ثذَدُ اػذت .ثذِ ّذش حذبل ،سیذَ ٍ

(ً )2003يض ًـبى داد كِ ًگشؽ قَیتشیي پيؾثيٌذي كٌٌذذُ

ّوکبساى (ً )2003يض ًـبى دادُ اًذ كِ اثش كٌتذشل سفتذبسي

قلذ سفتبسي ثَدُ ،پذغ اص آى ػذبصُ ٌّدذبس رٌّذي قذشاس

هحؼَع ثش قلذ سفتبسي ،هتَػظ ثَدُ اػت.

سفتبسيّ ،وؼَػتً .تيدِ پظٍّؾ كذتسد سیچبسدػذَى

هي گيشد .ایي دس حبفي اػت كِ افکؼبًذسیغ ٍ ّوکذبساى

ثِ عَس كلي ،هيتَاى ًتيدِ گشفذت كذِ آًچذِ افذشاد سا

( )2007فٌَاى كشدُاًذ كِ هؤفاِ ٌّدبس رٌّيّ ،يه ساثغذِ

ثشاي ثْشُثشداسي اص فشكتّبي ؿغلي هَخذَد دس ثخذؾ

هقٌيداسي ثب قلذ سفتبسي ًذاسدٍ .ىدى پبتً )1993( 6يض

تقبٍى ٍ ثِ كبسگيشي ؽشفيتّبي ثبفقَُ آى آهبدُ هيػبصد،

1

ّوبًذذب ثشهذذَسداسي اص ًگذذشؽ هثجذذت ًؼذذجت ثذذِ تقذذبٍى

Bock and Kim
Cheng et al.
3
Chow and Chan
4
Ryu et al.
5
Clark- Richardson
6
Van den Putte
2

(ًگشؽ هجتٌذي ثذش فَاعذف ،ؿذٌبهت ٍ سفتذبس)ٍ ،خذَد
Chang
Randall and Gibson

7
8
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كبسثؼتپزیشي ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِسیضي ؿذُ ثشاي پيؾثيٌي پزیشؽ ًؾبم تقبًٍي...

فـبسّبي هحؼَع اختوذبفي (اص ػذَي افذشادًْ ،بدّذب ٍ

اػت دس هغبفقبت هـبثِ ،ثب اػتابدُ اص ًؾشیِ ّبي هذشتجظ،

خبهقِ) ٍ ًيض افتوبد افشاد ثِ تَاًبیي هذَد ثذشاي پذزیشؽ

ػبصُ ّب (هتغيشّب)ي ثيـتشي ثِ ایي افگَ اضبفِ ؿَد.

تقبٍى اػت.
فتٍُ ثش ًتبیح ثيبى ؿذُ اص پذظٍّؾ حبضذش ،اص خٌجذِ
ًؾشي ًتبیح ایي پظٍّؾ هيتَاًذ ثبفذ

ؿذٌبهت ثيـذتش

ًؾشیِ سفتبس ثشًبهِ سیذضي ؿذذُ دس ؿذشایظ ایذشاى ٍ ثذشاي

مىاتع
اهتذذش هحققذذي ،هْذذذي .)1385( .خبهقذذِؿٌبػذذي تقذذبٍى،
تْشاى :اًتـبسات هؤفف.

پيؾ ثيٌي سفتبسّبي گًَبگَى گذشدد .ثٌذبثشایي ،ثذش اػذبع

اداسُ كل تقبٍى اػذتبى كْگيلَیذِ ٍ ثَیشاحوذذ.)1390( .

یبفتِّبي پظٍّؾ ،پيـٌْبدّبي صیش اسائِ هيگشدد:

آهبس تقبًٍيّبي اػتبى دس ثشًبهِ ػذَم ٍ چْذبسم تَػذقِ،

 -ساثغذذِ هقٌذذيداس كٌتذذشل سفتذذبسي هحؼذذَع ٍ قلذذذ

هٌتـش ًـذُ.

سفتبسي ثيبى هيكٌذ كِ ّش چذِ فَاهذل كٌتذشل دسًٍذي ٍ

اصكيب ،هلغاي .)1376( .فَاهل اختوبفي ،اقتلبدي ٍ فٌي

ثيشًٍي سفتبس هذَسد ًؾذش ،اص ٍضذقيت ثْتذشي ثشهذَسداس

هذؤثش ثذذشاي حاذذؼ ٍ یکپبسچذذِػذذبصي عذشحّذذبي

ثبؿٌذ ،افشاد ثشاي پزیشؽ تقبٍى هلونتذش هَاٌّذذ ثذَد.

هشتقذذذاسي اػذذتبىّذذبي فذذبسع ٍ كْگيلَیذذِ ٍ

فزا ،ثب دػتَس كبس قشاس گشفتي ٍ اػتوشاس حوبیتّبي فٌي،

ثَیشاحوذذذ ،عذذشح پظٍّـذذي هلذذَة ػذذبصهبى

تدْيضاتذذي ٍ هذذبفي هٌبػذذت اص ثخذذؾ تقذذبًٍي اص ػذذَي

خٌگلّب ٍ هشاتـ ،هٌتـش ًـذُ.

ثشًبهِ سیضاى ٍ تلوين گيشاى ،هيتَاى ثقذبي ایذي ًْبدّذبي

اػتبًذاسي كْگيلَیِ ٍ ثَیشاحوذ .)1389( .هقشفي اػذتبى

هَدگشداى هشدهي سا اًتؾذبس داؿذت؛ چذشا كذِ سفتبسّذبي

كْگيلَیِ ٍ ثَیشاحوذ ،ثشگشفتِ اص پشتبل اػتبًذاسي

تقَیت ؿذُ هذاٍم ،دس كذَست قغذـ تقَیذت كٌٌذذُّذب،

كْگيلَیذ ذِ ٍ ثَیشاحوذذذذhttp://www.ostan-< ،

قبثليت فشٍكؾپزیشي ػشیقتشي هَاٌّذ داؿت.

>kb.ir

 -ثب تَخِ ثِ اثشگزاسي هقٌيداس ٌّدبس رٌّي ثذش قلذذ

پيوبىًَ ،ؿيي .)1386( .ثْيٌِػذبصي افگذَي تغييذش سفتذبس

سفتبسي ،ثِ ًؾش هيسػذ كِ ًوًَِ ّذبي هذَسد پذظٍّؾ اص

هشحلِ اي تلاي ؿذُ ثب تئذَسي هَدكبسآهذذي ثذِ

فحبػ تلوينگيشي ثشاي پزیشؽ ًؾذبم تقذبٍى ،هؼذتقل ٍ

هٌؾذذَس كذذبّؾ حذذبهلگيّذذبي ًبهَاػذذتِ ،سػذذبفِ

هَدهختبس ًجَدُ ،تحت تأثيش فـبسّبي اختوبفي (اص خولِ

دكتشي ،سؿتِ آهذَصؽ ثْذاؿذت ،داًـذکذُ فلذَم

دیذگبُ هبًَادُ ٍ دٍػذتبى ٍ خبهقذِ) ثبؿذٌذ ،فذزا تَخذِ

پضؿکي ،داًـگبُ تشثيت هذسع ،تْشاى.

ّشچِ ثيـتش خبهقِ ثِ تقبٍى ثشاي فشٌّذگػذبصي تقذبٍى

ػبیِهيشي ،فلي؛ تقذَي ،هْذذي؛ ٍ ػذبیِهيذشي ،كذَسؽ.

(ثِ فٌَاى هثبل اص عشی تجليغبت دس سػبًِّذبي اًجذَّي ٍ

( « .)1387اًذاصُگيذشي ٍ هقبیؼذِ ثْذشُ ٍسي ثذيي

گشٍّي ٍ دیگش ثشًبهِّبي آهَصؿي) هيتَاًذ افذشاد سا ثذِ

ٍاحذذذّبي تَفيذذذي تقذذبًٍي ٍ هلَكذذي (هذذَسد

ػوت ایي ثخؾ اقتلبدي  -اختوبفي ػَق دّذ.

هغبفقِ :اػتبى ایتم)» ،پظٍّؾّذبي اقتلذبدي ،ؽ

 ّش چٌذ كِ ثذشاصؽ افگذَي هذَسد اػذتابدُ دس ایذيهغبفقِ تأیيذ ٍ سٍاثظ هَسد ًؾش هقٌيداس ؿذذُ اػذت ،اهذب

 4( 8پيبپي  ،)31كق .256-241
ؿقجبًقلي فوي ،حؼيي؛ هبًي ،فضيلِ؛ چَثچيبى ،ؿْت؛ ٍ

پبیيي ثَدى ضشیت تجييي دس ثشسػي ساثغِ ثيي هتغيشّذبي

سػذذتوي ،فشحٌذذبص « .)1387( .تحليذذل فَاهذذل

تقييي كٌٌذُ سفتبسً ،ـبى دٌّذُ ایذي ًکتذِ اػذت كذِ الصم

اقتلبدي هؤثش ثش فولکذشد تقذبًٍيّذبي صًذبى دس

1392  پبیيض، ؿوبسُ ػَم،)51(  ؿوبسُ پيبپي، ػبل ثيؼت ٍ چْبسم،خبهقِؿٌبػي كبسثشدي
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66 ؽ، پذذظٍّؾّذذبي خغشافيذذبي اًؼذذبًي،»ایذذشاى
.131-117 كق
، تَػذقِ ٍ تذشٍیح سٍػذتبیي.)1375( . اػوبفيل،ؿْجبصي
. اًتـبسات داًـگبُ تْشاى:تْشاى

European

Review Aging and Physical Activity, 4: 39–

. فجذبع، هؼذشٍ؛ ٍ اثشاّيوذي، حؼيي؛ آسیذبىفذش،كاشي

48.

 « فَاهل هؤثش ثذش هَفقيذت ؿذشكتّذبي.)1388(

Allen, C. T. Machleit, R. A. Kleine, S. S. and
Notani, A. S. (2003) "A Place for Emotion
in Attitude Models". Journal of Business
Research, 56(1), 1–6.

) كذق212(20  ؽ، تقبٍى،»تقبًٍي هلشف ثشتش
.51-33

 فشٌّذگ یذبسیگشي دس ایذشاى؛.)1373( . هشتضي،فشّبدي

Armitage, C. J. and Conner, M. (2001) "Efficacy

،دسآهذي ثش هشدمؿٌبػي ٍ خبهقذِؿٌبػذي تقذبٍى

of the Theory of Planned Behaviour: A

. اًتـبسات هشكض ًـش داًـگبّي:تْشاى

Meta-Analytical Review", British Journal

 پذشداصؽ ٍ تحليذل دادُّذب دس.)1385( . هليذل،كتًتشي

of Social Psychology, 40: 471– 499.
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