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  زمینه تاریخی و نظری تئوری 
ایی هستیم که طلب ما در جستجوی چیزه«   اظهار داشته که 1 رامی1964در سال 

هـای مـا در جهتـی        احتماالً برای ما و دیگران لذت بخش هستند و فعالیت          وکنیم    می
  .»سازد است که رسیدن و به دست آوردن آنها را ممکن می

طور رسـمی   ه  ب. است» اصل نیل به حداکثر     «فرضیه اصلی در تئوری انتظار ارزش       
عمـل خـاص جمـع      یک  ظار برای    اعالم کرد،  ارزش مورد انت      1969پاسکال در سال    

 آنهـا    های هـر پیامـد و ترتیـب و تـوالی           و ارزش  اهجبری پیامدهای بالقوه یا نتایج آن     
 چگونـه مـردم تصـمیم       :نتظار ارزش به دنبـال توصـیف اینکـه        های ا   تئوری. باشد  می
باشـند، بلکـه ایـن تئـوری روشـی بـرای تعریـف عملـی و ارزیـابی                      نمی ؟گیرند  می

 هـا این تئوری . دهد  ه می یگیری برای انجام رفتار خاص ارا       ممیسیستماتیک اجزای تص  
هــای پژوهشــی در زمینــه  شناســی داشــته و در مقالــهای طــوالنی در روان تاریخچــه

گیری، رهبـری، انگیـزه شخصـیت، قـدرت            و تصمیم  نگرش ها گیری    یادگیری، شکل 
  .کار گرفته شده استه اجتماعی به دفعات ب

گوید کـه مـردم در انتخـاب          به ما می  » نیل به حداکثر  «گیری یا اصل      قاعده تصمیم 
رفتار معتقدند که رفتار باید حداکثر پیامدهای خوب و حداقل پیامدهای بـد را بـرای       

های انتظار ارزش فقط در مواردی که رفتار مورد کنتـرل فـرد             تئوری. باشد   آنها داشته 
هایی کـه انتخـاب       یترفتارهای اجباری و اضطراری در موقع     . دنشو  است، استفاده می  

  ).7(ها نیست برای فرد محدود است، در قلمرو بحث این تئوری
تئوری انتظار ارزش در واقع قضاوت خود شخص است، نسـبت بـه رفتـاری کـه       

نمایـد و     گیـری مـی     قصد انجام آن را دارد و پس از قضاوت در مورد رفتـار تصـمیم              
  .  ش است عمل منطقی در واقع کاربرد تئوری انتظار ارز تئوری

                                                 
١ -Ramey 
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  ه دهندگان مدل عمل منطقییمبتکرین و ارا
 مـورد   1970 معرفی شد و در طی اوایـل دهـه           1967تئوری عمل منطقی در سال      

ایـن تئـوری از     .  توسعه یافـت   1بینتجدید نظر قرار گرفت و به وسیله آجزن و فیش         
 در مطالعه رفتار انسان و توسعه مداخالت متناسـب مـورد اسـتفاده قـرار                1980سال  
بین در طـی تحقیقاتشـان در        به دلیل نتایجی که آجزن و فیش       ،1988در سال   . گرفت

 بـه    ریـزی شـده،      تئوری رفتار برنامه   استفاده از مدل عمل منطقی تشخیص داده بودند       
   .اضافه شد» عمل منطقی «مدل موجود 

  مواردی که منجر به توسعه مدل شد
شناسـی  ه، ابتـدا در زمینـه روان  ریزی شد   توسعه تئوری عمل منطقی و رفتار برنامه      

هـایی  شناسان شروع بـه توسـعه تئـوری        روان 1862های  از سال . اجتماعی شروع شد  
روانشناسان اجتماعی مطالعـه  . کردند که چگونگی تأثیر نگرش بر رفتار را نشان دهند 

 ادامـه دادنـد و مشـاهده        1962 تا 1918های  ها و رفتارها را بین سال       بر روی نگرش  
شناسان توجه به واژه    از زمانی که روان   . گردد  های جدیدی مطرح می   ه تئوری کردند ک 

 . رشد این تئـوری در قـرن نـوزدهم شـد           را شروع کردند، تأکید آنها باعث     » نگرش« 
 توماس و   .»توانند اعمال انسان را شرح دهند       ها می نگرش«کرد که     تئوری آنها بیان می   
عنوان فرآیندهای روانی فـرد کـه       ه  ه نگرش ب  شناسانی بودند که ب   زنانیکی اولین روان  

های واقعی و بالقوه فرد است توجه کردند و ایـن زمـانی بـود کـه                 تعیین کننده پاسخ  
بینـی کننـده رفتـار        عنوان یک پـیش   ه  دانشمندان اجتماعی شروع به توجه به نگرش ب       

جتماعی ، یعنی زمانی که بسیاری از دانشمندان ا       1960این عقاید تا اوایل دهه      . کردند
های رفتار کردنـد، تقریبـاً دسـت نخـورده            بینی کننده   ها و پیش      شروع به مرور نگرش   

  .باقی ماند

                                                 
١ -Ajzen & Fishbein 
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  : ها و رفتارها تأثیر گذار بودند  دانشمندان ذیل در درک روابط بین نگرش
ها بـا اسـتفاده   گیری نگرش هایی را برای اندازه   تورستون روش  ،1929اوایل   در -

تر  به دنبال معیار تورستون، معیار مشهور و اختصاصی. ه دادیاراای  فاصلهاز معیارهای   
  . لیکرت مورد استفاده قرار گرفت

فتـار،   ر –رابطه بین نگـرش     «  گوردن آلپورت این تئوری را که        ،1935در سال    −
 ای های پیچیـده عنوان سیستمه ها به نمود و نگرشیارا» یک رابطه یک بعدی نیست 

، هسـتند  و تمایالت رفتاری شخص نسبت بـه موضـوع           که ساخته عقاید، احساسات   
  .مورد بررسی قرار گرفتند

جش عقایـد دربـاره     ، لوئیز گاتمن، معیاری تحلیلی به منظور سـن        1944در سال    −
  .ه دادییک موضوع را ارا

ـ           1947  در    1دوب − طـور مسـتقیم    ه  ، عقیده تورستون را دربـاره اینکـه نگـرش ب
 ه دهـد،  یـ  الگوی رفتار به مـا ارا      چیزهایی درباره تواند    بلکه می     مربوط به رفتار نیست   

  .پذیرفت
 این نقطه نظر که نگرش چند بعدی اسـت، عمـومی و همگـانی     ،1950در سال    −
  .شد
ه نمودنـد کـه نگـرش یـک فـرد         ی این تئوری را ارا    ،1960رزنبرگ و هاولند در      −

  .، شناخت و رفتار است)احساس( برگرفته از عاطفه ،نسبت به یک موضوع
، ویکر بررسی وسیعی را بر روی موضوع انجام داد و تعیین کـرد  1969در سال   −
هـا بـدون ارتبـاط بـا        ای این احتمال وجود دارد که نگرش        طور قابل مالحظه  ه  ب« که  

ـ   با آنهاییارتباطی جزحداقل رفتارهای کلی باشند و یا    ه  داشته باشند، در حالی کـه ب
  .»طور نزدیک در ارتباط با اعمال هستند

                                                 
١ - Doob 



 315  ریزی شدهتئوری عمل منطقی و رفتار برنامه

هـای  بین و آجزن تالش کردنـد کـه راه        ها، فیش ای از این پیشرفت     ن نتیجه عنواه  ب
آنها فرض کردند که افراد معموالً کـامالً        . بینی رفتارها و نتایج را جستجو نمایند        پیش

 ،گیـرد   شـان قـرار مـی       تی که در دسترس   منطقی بوده و به طور سیستماتیک از اطالعا       
ه یـ رفتـار ارا   که    بگیرند   تصمیم  را قبل از اینکه    آنها کاربردهای رفتار  . کنند  استفاده می 

بعـد از مـرور همـه       ). 8(دهنـد     کار بگیرند و یا نه مورد بررسی قـرار مـی          ه  شده را ب  
بینـی   را درک و پـیش هـا   توانست رفتـار و نگـرش    که می فرضیه ای را  مطالعات، آنها   

اخته شـده، بـه      شن تئوری عمل منطقی  عنوان  ه   که ب  چارچوب آنها . ه دادند ینماید، ارا 
های اصلی رفتـار توجـه        بینی کننده   عنوان پیش ه  ها ب قصدهای رفتاری بیش از نگرش    

  .دارد
همانطور که تئوری عمل منطقی در علم اجتماعی جـای گرفـت، آجـزن و سـایر                 

. هـای بسـیاری دارد    محققین تشخیص دادند که این تئوری کامل نیست و محدودیت         
کردند قدرت کمی بر      ورد افرادی بود که فکر می     ها در م  یکی از بزرگترین محدودیت   

برای متعادل کردن این مشاهدات آجزن عنصـر        . هایشان دارند   روی رفتارها و نگرش   
 کنترل رفتاری درک شده   این عنصر مفهومی از     . سومی را به تئوری اولیه اضافه کرد      

رفتار تئوری  « منجر به ایجاد تئوری جدیدتری تحت عنوان         افزودن این عنصر  . است
  ).8و9( گردید » ریزی شده برنامه

  هدف تئوری 
  ؛بینی و درک تأثیرات انگیزشی بر رفتار که تحت کنترل ارادی فرد نیست پیش-1
کار ه های اصلی برای تغییر رفتار ب شناسایی اینکه چگونه و کجا استراتژی-2

  ؛گرفته شود
 شخص یک  توصیف و شرح واقعی هر رفتار انسانی مانند اینکه چگونه-3

  .کند دهد، از کار غیبت می خرد، برعلیه یک کاندیدای معین رأی می ماشین جدید می
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ریزی  های کلیدی تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه مشخصات و واژه
  شده

بر . کند ها از طریق رفتارها فراهم میاین تئوری چارچوبی برای مطالعه نگرش
قصد فرد . ن کننده رفتار شخص، قصد فرد استطبق این تئوری مهمترین عوامل تعیی
شود و ترکیبی از نگرش نسبت به انجام رفتار و  است که منجر به انجام یک رفتار می

عقیده رفتاری بارز، : نگرش فرد نسبت به رفتار شامل. باشد هنجارهای ذهنی می
برای  و انگیزه 1هنجاریعقیده : از نتایج رفتار و هنجارهای ذهنی شامل ارزشیابی

 ).8(اطاعت است 

  کند که رفتارهای شخص به وسیله قصدهای رفتاری آنها تعیین  راندل نیز بیان می
  .داند شود و قصدهای رفتاری را عملکرد دو عامل مختلف میمی

محصول « عنوان ه  آن را ب2 نگرش نسبت به رفتار است که چنگ: عامل اول
اری، رفتار را به طرف نتایج قطعی ، توصیف کرده که قصدهای رفت3»عقیده بارز فرد

دهد، هدایت خواهد   که میزان مطلوب بودن نتیجه را نشان می4و ارزشیابی از نتایج
 به ارزشیابی مثبت یا منفی شخص از انجام ،در واقع نگرش نسبت به رفتار .کرد

 ممکن .های متفاوتی دارندله نگرشأآحاد مردم نسبت به یک مس .گرددمی رفتار بر
نگرش فردی در رابطه با انجام رفتاری مثبت، ولی نگرش فرد دیگر نسبت به  است 

بنابراین نخستین عاملی که بر روی قصد اثر دارد  .انجام همان رفتار منفی باشد
که چنانچه فرد انجام رفتاری را مفید بداند، آن را   است»نگرش نسبت به رفتار«

. کندداند، از انجام آن خودداری میدهد و چنانچه انجام رفتار را مضر بانجام می
شخصی که . باشد معطوف به قضاوت شخص می،درهرحال انجام یا عدم انجام رفتار

                                                 
١ -normative belief 
٢ - chang 
٣ - Product of one's salient belief  
٤ - Evaluation of the outcomes 
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اعتقاد دارد انجام عملی برایش نتیجه مثبت دارد، نسبت به نتیجه رفتار و انجام آن 
 بنابراین اعتقادات در .باشد گرایش مطلوب خواهد داشت و عکس آن نیز صادق می

همچنین دررابطه با نتایج رفتار و ارزشیابی نتایج رفتار  و هال نگرشتشکی
  .   موثرهستند

.  فرد باید نتایج ارزشیابی را ببیند و اعتقاد مثبت پیدا کند،تسالمدر آموزش 
 ممکن است به قصد و رفتار در نهایتنتیجه آن نگرش مطلوب خواهدبود که 

 .بیانجامد

 فرد2یاست که محصول عقیده هنجار) انتزاعی (1 هنجارهای ذهنی:عامل دوم
باید یا نباید « اش در مورد اینکه  که به عقیده شخص در مورد افکار قبلیاست

 یا پذیرش یک باعث انگیزش او برای انجامو شود  ، مربوط می»رفتاری را انجام دهد
  خواهدخاص متعددی تأثیریک فرد در شبکه اجتماعی خود از اش .شود رفتار می

رهبران  یرامون یک فرد اعم از پدر، مادرپذیرفت که گویای این است که افراد پ
ممکن است .  دارندتأثیرهمگی در نظریات و رفتارهای او ...مذهبی،رهبران سیاسی و

بعضی از مردم از شخص بخواهند کاری را انجام دهد و در مقابل برخی نیز از او 
 شخص مجبور است فشارهای ن حالتدر ای. آن کار را انجام ندهدبخواهند که

 که ممکن است برخی موافق و برخی  طرف افراد مختلف را متعادل سازدمتضاد از
-   نوع عملکرد وی به میزان زیادی به خواستهو احتماالً باشند نیز مخالف خواسته او

های  افرادی که نفوذ زیادی دارند، یعنی برای شخص افراد مهمی هستند بستگی 
  به طور مثال ممکن است کارکنان بهداشتی از خانمی بخواهند که از . خواهد داشت

خواهان چنین کاری  اما همسر یا مادر شوهرشهای تنظیم خانواده استفاده کندروش

                                                 
١ - Subjective norms 
٢ - Normative belief 
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-  احتمال دارد او از خواستهر این حالت،د.نبوده و از او بخواهند که این کار را نکند

 .  د، تبعیت نمایدتراز بقیه هستنهای  افرادی که برایش مهم

تأثیر  نیز بر هنجارهای ذهنی 1انگیزه فرد برای اطاعت عالوه بر عقیده هنجاری،
 برخی زنان دارای این عقیده هنجاری هستند که باید از مادر شوهر مثالً .گذار است

افتند و یا زیرا در غیر این صورت از چشم شوهرشان می خود اطاعت نمایند،
 برای اطاعت از رهبران مذهبی دارند و یا گاهی احتمال دارد بسیاری از مردم انگیزه

 ،چه مطابق هنجارهای آنان عمل نکندچنان فردی که در گروه همساالن قرار گرفته،
 این فشارها اقدام به عمل تأثیردر چنین وضعیتی فرد تحت  .گروه او را قبول ننماید

  . نمایدمی
 داشته باشدرا ای انجام کاری برخی مواقع ممکن است یک فرد نگرش مثبت بر

مثل زمانی که  .مخالف انجام آن کار باشند ولی افرادی که برای او مهم هستند،
 همسر  ولیهای تنظیم خانواده داردمورد استفاده از روش خانمی نگرش مثبت در
  :گیری فرد در این شرایط به دو عامل بستگی دارد  تصمیم.اوتمایلی به این کار ندارد

چنانچه قدرت خواسته خود فرد زیاد باشد، آن کار (درت خواسته شخصق) الف
  ؛)دهد و به کسی کاری نداردرا انجام می

چنانچه خواسته اطرافیانش برای او مهم باشد، از (حساسیت نسبت به فشار) ب
   .)کندخواسته خود صرف نظر می
ست تحت خواهد برای انجام کاری قصد نماید، ممکن ابنابراین وقتی فردی می

 این یهر دو یا و  یکی از عوامل هنجارهای ذهنی و نگرش نسبت به رفتارتأثیر
  .عوامل قرارگیرد

 رفتار یک شود که تعریف ساده تئوری عمل منطقی به این شکل مطرح می
 به یک رفتار خاص و چگونگی نظر سایر افراد نسبت ویشخص بستگی به نگرش 

                                                 
١ - Motivation to comply (M.C) 
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 اینها عواملی هستند که یهر دو). د مهم جامعه دیدگاه سایر افرا( به آن رفتار دارد 
 ،و اینکه آیا فرد رفتاری را انجام بدهد یا انجام ندهدقصد رفتاری یک شخص را 

  ).9و15(کند  تعیین می
 های موجودشود که براساس بررسی طور عنوان می این1کوپر دونالد و طبق نظر

ط به نگرش نسبت به یک رفتار بینی رفتار در این مدل بیشتر مربو توان و قدرت پیش
های اجتماعی اند که اساساً نگرش در مقایسه با نرم گیری کرده خاص است و نتیجه

  ).10(بیشترین تأثیر را در کنترل رفتار دارد 
 او ،ه نتیجه انجام یک رفتار مثبت استگالنز معتقد است اگر شخص درک کند ک

له نیز وقتی أخالف این مس. اشتیک نگرش مثبت نسبت به انجام رفتار خواهد د
از طرف دیگر اگر سایرین انجام . کند که تصور شود، رفتار نتیجه منفی دارد صدق می

رفتار را مثبت بدانند و فرد برای برآوردن انتظارات سایرین انگیزه داشته باشد، یک 
اگر نزدیکان فرد تلقی منفی از رفتار داشته . هنجار ذهنی مثبت مورد انتظار است

شند و فرد بخواهد انتظارات این افراد را برآورده سازد، احتماالً یک هنجار ذهنی با
  .شود منفی برای فرد تجربه می

گیری  تواند مورد اندازه ها و هنجارهای ذهنی با معیارهایی نظر لیکرت مینگرش
 بد،/ عدم تمایل، خوب / تمایل : هایی مانند با استفاده از عبارات و واژه. قرار گیرد

های فرد و هنجارهای  بستگی به نتیجه نگرش،قصد انجام یک رفتار. مخالف/ موافق
  .دهد یک نتیجه مثبت، قصد رفتاری را نشان می. ذهنی او دارد

رد هستند، تئوری عمل منطقی در مورد رفتارهایی که تحت کنترل ارادی ف
 نباشند، اگرچه اگر رفتارها کامالً تحت کنترل ارادی فرد. دبیشترین موفقیت را دار

 ذهنی او های فرد و هنجارهایممکن است به میزان باالیی به وسیله نگرش
 واقعاً انجام رفتار میسر ،محیطی ممکن است  با مداخله شرایط،برانگیخته شده باشد

                                                 
١ - Donald  & Cooper 



هاها و مدلوریتئ  320 

بینی رفتارهایی که افراد کنترل  ریزی شده براساس پیش تئوری رفتار برنامه. نشود
  .، توسعه یافته استارادی کاملی بر آن ندارند

 براساس  ریزی شده، تفاوت اصلی بین تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه
اضافه شدن سومین عامل تعیین کننده قصد رفتاری، یعنی کنترل رفتاری درک شده 

  .است
  : شود  کنترل رفتاری درک شده به وسیله دو عامل تعیین می

  1اعتقادات کنترل شده -1

  2قدرت درک شده -2

 از او ه انگیزه یک فرد به وسیله درکدهد ک  نشان می،کنترل رفتاری درک شده
 رفتارها و میزان موفقیت وی در انجام یا عدم انجام یک رفتار، تحت  میزان دشواری
اگر شخص اعتقادات قوی کنترلی درباره وجود عوامل تسهیل . گیرد تأثیر قرار می

.  رفتار خواهد داشتآنده باالیی بر روی  درک شکننده یک رفتار داشته باشد، کنترل
ینی از کنترل ی کنترلی قوی نداشته باشد، درک پابرعکس اگر شخص اعتقادات

تواند مربوط به تجارب  این درک می. شود  که مانع بروز رفتار میخواهد داشت
ثر از هنجارهای محیط اطراف فرد أهای متبینی وقایع آینده و نگرش گذشته، پیش

  .باشد
  

                                                 
١ - Control belief 
٢ - Perceived power 
 
 

 نگرش

 هنجارهای
   ذهنی

 کنترل رفتاری 
 درک شده

قصد
 رفتار   رفتاری
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  ریزی شدهئوری رفتار برنامهت
کنـد     که تا چه اندازه یک فرد احساس مـی         دهدنشان می کنترل رفتاری درک شده     

اگر فرد عقیده داشته باشـد      . انجام یا عدم انجام رفتار تحت کنترل ارادی او قرار دارد          
های انجام رفتاری را ندارد، احتماالً قصد قوی برای انجـام رفتـار             که منابع یا فرصت   

های مثبت نسبت به رفتار داشـته باشـد و حتـی عقیـده              اگرچه نگرش  واهد داشت نخ
کنتـرل  ). هنجارهای ذهنی (کنند    داشته باشد که افراد مهم هم آن رفتار را تصویب می          

تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق قصد رفتـار، رفتـار               رفتاری درک شده می   
 و کنترل واقعـی شـخص بـر روی           کنترل هم خوانی درک از   . را تحت تأثیر قرار دهد    

رفتار ، یک مسیر مستقیم از کنترل رفتاری درک شـده بـه رفتـاری اسـت کـه انتظـار           
  ).8،11،12،14( آشکار شود ؛رود می
ریزی شده، قبل  طور کل باید گفت در تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامهه ب

این عقیده وجود دارد که     . ست به قصدهای رفتاری توجه شده ا      ،از ایجاد فوری رفتار   
تر باشد، موفقیـت بیشـتری را    هر چه قصد یک فرد برای انجام یک عمل خاص قوی       

قصـدها، عملکـرد خـاموش عقایـد و یـا اطالعـات هسـتند و               . توان انتظار داشت    می
 یـا   کنند که آیا انجام یک رفتار خاص، منجر به نتیجه خاص خواهد شد              مشخص می 

هـر چـه فاصـله      . انند در طول زمان دستخوش تغییراتی شوند      تو   البته قصدها می   .خیر
تـر شـود احتمـال بیشـتری وجـود دارد کـه وقـایع                 زمانی بین قصد و رفتار طـوالنی      

  ). 9 و8(  بینی نشده، تغییراتی در قصدها ایجاد نمایند پیش
  

  ت سالمکاربرد تئوری در آموزش 
  و رک رفتـار بهداشـتی    بینـی و د      پـیش   بـه منظـور    ،ریزی شـده    تئوری رفتار برنامه  

در بردارنـده مفـاهیم مهمـی        و   گیرد  غیربهداشتی و نتایج رفتار، مورد استفاده قرار می       



هاها و مدلوریتئ  322 

ت در بررسی رفتارهای مربـوط بـه سـالمت، مداخلـه و توسـعه               سالمبرای آموزش   
بینـی و درک قصـدها، رفتارهـا و نتـایج              در پیش  این تئوری .باشد  برنامه پیشگیری می  

 رفتارهایی مثل کـاهش وزن، مصـرف الکـل، سـیگار کشـیدن،              بهداشت در ارتباط با   
  .گیرد فعالیت فیزیکی و غیره مورد استفاده قرار می

 خـون، اسـتفاده از وسـایل حمـل و نقـل عمـومی،               یدر موارد دیگری چون اهدا    
 نیز استفاده از کمربند ایمنی، رفتار باروری و بهداشت زنان و بهداشت دهان و دندان   

  ).9 و8(گیرد  استفاده قرار میمورد   این تئوری
این مدل باید بـه تمـام        ت در هنگام استفاده از    سالم متخصصین آموزش    ،واقع در

متغیرهای تعریف شده در آن توجه نمایند، مشکالت ونیازها را مشخص نموده و بـر               
  .ریزی و عمل نمایندآن اساس اقدام به برنامه


