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چکیده
هدف از تحقیق حاضر مطالعۀ اثر عوامل شناختی ـ اجتماعی بر رفتار ورزشی دانشجویان
دانشگاه جهرم بود .جامعۀ آماري این تحقیق تمام دانشجویان دانشگاه جهرم بود که  943نفر
به عنوان نمونۀ آماري انتخاب شدند .به منظور گردآوري دادههاي تحقیق از پرسشنامههاي
خودکارآمديِ ادراکشده براي ورزش شوارزر ( ،)4991پیامدهاي مورد انتظار براي ورزش
رسنیک ( ،)4002خطر درکشدۀ بیماري قلبی آموري و نئوبرگر ( ،)4001تمایل به ورزش سنی
هوتا و همکاران ( )4002و رفتار ورزشی گودین و همکاران ( )4911استفاده شد .با توجه به
نتایج حاصل از مدلیابی معادالت ساختاري ،ابزارهاي تحقیق از پایایی و روایی تشخیصی
قابلقبولی برخوردار بودند .براي تجزیه و تحلیل دادهها و شناسایی اثرات متغیرهاي تحقیق
از مدلیابی معادالت ساختاري و نرمافزار حداقل مربعات جزئی استفاده شد .نتایج نشان داد
که اثر متغیر پیامد مورد انتظار براي ورزش بر قصد مشارکت در ورزش ،معنیدار است
( ،)t=2/13 ،β=0/91اما بر رفتار ورزشی دانشجویان ،معنیدار نیست (.)t=0/14 ،β=0/019
دیگر یافتۀ تحقیق حاکی از این بود که خطر بیماريهاي قلبی درکشده اثر معنیداري بر
قصد مشارکت در ورزش ندارد ( .)t=0/19 ،β= -0/049همچنین اثر متغیرهاي قصد مشارکت
در ورزش ( )t=9/49 ،β=0/41و خودکارآمدي ادراکشده براي ورزش ( )t=4/43 ،β=0/41بر
متغیر رفتار ورزشی ،اثري معنیدار دارد .افزایش آگاهی دانشجویان از اثرات مثبت ورزش و
تقلیل موانع براي ایجاد رفتار ورزشی در دانشجویان ،از پیشنهادهاي این تحقیق است.
واژگان کلیدی :عوامل شناختی ـ اجتماعی ،خودکارآمدي ،پیامد مورد انتظار ،خطر قلبی
ادراکشده ،رفتار ورزشی
*نویسنده مسئول:

Email: hamidsafari83@yahoo.com
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مقدمه
امروزه پیشرفتهای گسترده در فناوری ،بهوضوح سبک و شیوۀ زندگی بسیاری از جوامع بشری
را تحت تأثیر قرار داده است .نمود این واقعیت در اقشاری که ارتباط بیشتری با این فناوریها
دارند و بیشتر درگیر آن هستند ،بارزتر است .علیرغم هشدارهای متعدد ،کاهش
قابلمالحظهای در فعالیتهای حرکتی و فیزیکی افراد جامعه ،در اثرِ پدیدار شدن خودرو و
جایگزینی رفاه و کمتحرکی به جای تالش و کوشش بدنی ،رخ داده است .مردم روزبهروز
بیتحرکتر میشوند و بسیاری از افراد فقط در اوقات فراغت اندک و محدود خود ،امکان انجام
فعالیتهای حرکتی و ورزشی را پیدا میکنند ( .)1به موازات کاهش عمومی فعالیتهای
حرکتی و فیزیکی و علیرغم پیشرفتهای علم پزشکی ،در سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی
در میزان مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی در بین اقشار مختلف جوامع
ش حاصل از زندگی ماشینی ،از
دیده شده است .بسیاری از شهروندان برخوردار از رفاه و آسای ِ
مشکالت و نامالیمات متعدد ارگانیکی ،قلبی و عروقی رنج میبرند و این قبیل عوارضِ ناشی از
رشد و نفوذ تکنولوژی در زندگی عصر حاضر ،روزبهروز در حال فزونی است (.)2
این امر کامالً روشن است که ورزش و فعالیت بدنی ،با ایجاد ثبات خُلقوخو ( ،)3بهبود کیفیت
خواب (3و )4و ایجاد شادی ( )5به بهبود سالمت افراد جامعه کمک شایانی میکند .فعالیت
بدنی و ورزش ،هم برای سالمتی افراد سالمی که قصد دارند از بروز بیماریهای قلبی جلوگیری
کنند و هم برای بیماران قلبیای که قصد دارند از بیماری مزمن خود رهایی یابند ،رفتاری
کلیدی است .در واقع رفتارهای ورزشی ،به عنوان یک رفتار سالمتزا و کاهشدهندۀ پیشرفت
بیماریهای قلبی و عروقی شناخته شدهاند ( 7 ،6و  .)8بنابراین ،نهادینهسازی رفتار ورزشی در
بین اقشار مختلف جامعه ،بهویژه جوانان را میتوان یکی از رسالتهای اصلی هر جامعه برای
تضمین سالمتی نسل آیندۀ خود دانست .در این میان ،دانشجویان با توجه به سبک زندگی
خود و شرایط سنی ،یکی از بحرانیترین اقشار در بروز و گسترش فقر حرکتی هستند .کار با
رایانه ،نبودِ امکانات ،نشستن در کالس درس ،وجود فناوریهای متنوع و بیحوصلگی از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بروز فقر حرکتی در بین دانشجویان هستند .این در حالی است که
بیشترِ این افراد در اوج جوانی هستند و کار و فعالیت بدنی تضمینکنندۀ سالمت آنها در طول
سالهای باقیمانده از عمر ایشان است ( .)2این امر ضرورت توجه و تالش بیشازپیشِ مسئوالن
و مدیران ورزشیِ دانشگاهها را برای افزایش مشارکت دانشجویان و تشویق آنها به انجام
فعالیتهای بدنی میطلبد .برای شروع چنین برنامهای میتوان گفت که یکی از مهمترین
اقدامات در این راستا ،شناخت عوامل مؤثر بر شرکت دانشجویان در فعالیتهای بدنی ،تقویت
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این عوامل و در نهایت ،انگیزش این قشر جوان برای ورزش و فعالیت بدنی است .برای ایجاد
رفتارهای ورزشی در جامعۀ دانشجویان ،شناخت عوامل شناختی و اجتماعیِ مؤثر بر این رفتار و
نحوۀ ارتباط با آنها ،ضرورتی اجتنابناپذیر است ( .)9تحقیقات نشان میدهد که برخی عوامل،
تأثیر بسزایی بر ثبات و تطبیق رفتارهای ورزشی دارند که عبارتند از عوامل محیطی،
روانشناختی و اجتماعی ( .)11بسیاری از نظریهپردازانِ حوزۀ رفتار ،بر این عقیدهاند که رفتار
هر فرد ،از جمله رفتار ورزشی ،پیامدی است از قصد آگاهانۀ خودِ او؛ و این قصد آگاهانه ،منتج
از اعتقادات و نگرشهای همان فرد است .پس برای پیبردن به تغییرات رفتاری هر فرد ،باید به
نگرشها و باورهای او پی برد ( .)9در این میان ،مدل شناختی و اجتماعی بندورا یکی از
جامعترین نظریهها برای شناخت نگرشها و رفتارهای افراد در قالب یک الگوی اجتماعی است.
بر اساس تئوری شناختی ـ اجتماعی باندورا ،مشوقها و انتظارات ،تعیینکنندۀ رفتارهای مربوط
به سالمت هستند و احتمال بروزِ هر رفتار ،به چگونگی ارتباط این عوامل با رفتار مذکور مربوط
میشود (.)11
بر اساس مطالعات صورتگرفته ،احتمال اینکه افراد رفتارِ سالمتی یا همان رفتار ورزشی خود را
در پیش گیرند ،به مجموعهای از شناختها بستگی دارد که در جدول  1تعاریف و ارتباط هر
یک از آنها با رفتار سالمتی نیز مشخص شده است.
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جدول  -1شاخص مهم شناختی ـ اجتماعیِ مرتبط با رفتار ورزشی
تعریف

نحوۀ ارتباط با رفتار
ورزشی

مطالعات صورتگرفته

درک شخص از اینکه تا
چه حد در معرض خطر
قلبی است

غیرمستقیم

سنی هوتا و همکاران2115 :؛ اسشولز و
همکاران2115 :؛ رنر و همکاران2117 :
()12،13،9

پیآمد مورد
انتظار برای
2
ورزش

انتظار شخص از اینکه
تغییر رفتار باعث کاهش
خطر سالمتی وی خواهد
شد

مستقیم

خودکارآمدی
3
ادراکشده
برای ورزش

درک شخص از اینکه به
اندازۀ کافی قادر به
درپیشگرفتنِ یک رفتار
مثبت یا صرفنظر کردن
از یک عادت خطرناک
است

مستقیم

شاخصها

خطر قلبی
ادراک شده

1

رسنیک و همکاران2111 :؛ رسنیک و
نیج2113 :؛ پومسریکای2111 :؛ وایت و
همکاران2112 :
()14،15،11،11
رسنیک و همکاران2111 :؛ روونیاک و
همکاران2112 :؛ رسنیک و نیج2113 :؛
شوارزر و همکاران2118 :؛ چوی:
2118؛ پومسریکای2111 :؛ وایت و
همکاران2112 :
()14،16،15،17،18،11،11

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،خطر قلبی ادراکشده به عنوان یکی از سه شاخص
مهم در زمینۀ عوامل شناختی و اجتماعی ،میتواند بر روی رفتار ورزشی افراد مؤثر باشد؛ البته
این تأثیر بهصورت غیرمستقیم است .آمارهای موجود در کشور نشان میدهد در یک سال از هر
هشتصد مورد مرگ روزانه ،حدود  361مورد بر اثر بیماریهای قلبی ـ عروقی است .از این
میزان 198 ،نفر بر اثر سکتۀ قلبی فوت میکنند و حدود  82نفر هم بر اثر سکتۀ مغزی جان
خود را از دست میدهند .این در حالی است که به گفتۀ کارشناسان ،در ایران روزانه سه هزار
سال عمر مفید مردم بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی از بین میرود (.)21
خطر ادراکشده از بیماریهای قلبی ،به عنوان عاملی که میتواند قصد حضور در فعالیتهای
بدنی را برای افراد به وجود آورد ،مورد نظر محققان و پژوهشگران حیطۀ اجتماعی است .باید
توجه داشت که این خطرِ ادراکشده ،بهخودیخود نمیتواند مستقیماً منجر به رفتار ورزشی

1. perceived risk of heart
2. outcome-expectancies
3. perceived self-efficacy
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شود؛ ولی وجود آن در افراد ،قصد آنها را برای شرکت در فعالیت ورزشی بسیار محتمل میکند
(.)17
خودکارآمدیِ ادراکشده به عنوان یکی دیگر از شاخصهای مهم ،جزو مفاهیم کاربردی در
نظریۀ یادگیریِ شناختی ـ اجتماعیِ باندوراست .باندورا واژۀ خودکارآمدی را به عنوان عقاید یک
شخص در مورد تواناییهای خویش برای سازگاری با موقعیتهای خاص تعریف کرده است .در
واقع ،اعتقاد فرد به قابلیتهای خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعالیتهای مورد نیاز
برای ادارۀ خود در شرایط خاص ،مهمترین بخش این خودکارآمدی است ( .)21افرادی که باور
کافی به کارآمدی خود دارند ،بهتر قادر به سازگاری با نیازهای موقعیتهای خاص هستند،
عالقۀ عمیقتری به فعالیتهایی که در آنها مشارکت دارند نشان میدهند و تعهد بیشتری به
عالیق و فعالیتهایشان حس میکنند .در حالی که افرادی که خودکارآمدی کافی ندارند ،در
ارائۀ فعالیتهای خاص با مشکل روبهرو هستند ،عقیده دارند که شرایط و وظایف مشکل ،خارج
از حد توانایی و قابلیت آنهاست ،از کارهای چالشبرانگیز اجتناب میورزند و بر روی ناکامیهای
شخصی و نتایج منفی خود تمرکز میکنند ( .)22همچنین ،شوارزر 1و همکاران ()2118
مطالعهای را بر روی افراد  16تا  64سال در آلمان انجام دادند که طی آن ،ارتباط معناداری بین
«فعالیت فیزیکی» با «خودکارآمدی و قصد حضور در ورزش» یافتند (.)17
جزء سوم از این نظریه ،پیامد مورد انتظار 2است .پیامدهای مورد انتظار ،باورهایی هستند مبنی
بر اینکه سود و مزایا ،از رفتارهای خاصی پیروی خواهند کرد .انتخاب نهایی افراد ،کامالً با عقاید
و باورهای آنها در مورد نتایج احتمالی انجام آن رفتار ،تعیین نمیشود ( .)24در نظریۀ شناختی
ی باندورا ،پیامدهای مورد انتظار ،به عنوان پیشبینیکنندههای مستقیمِ رفتار ،از جمله
ـ اجتماع ِ
رفتار ورزشی ،دیده شدهاند؛ و البته چندین مطالعه نیز ارتباط آن را با رفتار ورزشی تأیید
کردهاند (نک :جدول شماره  .)1در حقیقت ،پیامدهای مورد انتظار با استفاده از پیامدهای
مثبت (انگیزانندهها) یا پیامدهای منفی (عواملی که انگیزهها را از بین میبرند) بر رفتار اثر
میگذارند .مفهوم پیامدهای مورد انتظار ،از نظریههای «ارزش انتظار» مشتق شده است و به
این اشاره دارد که رفتار ،محصول انتظارات فرد از پیامدی خاص و میزان ارزشی است که برای
آن پیامد قائل است ( .)25باندورا ( )2114بهوضوح تصریح کرده است که پیامدهای مورد انتظار
باید در امتداد سه حیطۀ فرعیِ مرتبط اما از نظر مفهومی ،مستقل ،واقع گردند که عبارتند از
پیامدهای مورد انتظار جسمانی ،اجتماعی و خودارزشیابی .در میان هر طبقه از انتظارات ،انواع
1. Schwarzer
2. Outcomeexpectancies
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مثبت آن به عنوان انگیزاننده و محرک کاربرد دارند و انواع منفی آن به عنوان موانع به کار
میروند .انتظارات پیامد جسمانی ،عقایدی را در مورد تجارب جسمانی خوشایند منعکس
میکنند که منشأ آنها درگیری در فعالیت جسمی است .انتظارات اجتماعی نیز عقایدی را در
مورد رفتارها منعکس میکنند که برآمده از فرصتهای زیاد برای اجتماعیشدن و دستیابی به
تأیید و تصدیق اجتماعی هستند .در نهایت ،انتظاراتِ پیامد خود ارزشیابانه ،عقایدی را در
ارتباط با احساس رضایت و ارزش خود پدید میآورند که مرتبط با دخالت در فعالیت جسمانی
هستند (21و .)25همانطور که گفته شد ،پیامدهای مورد انتظار یکی از مهمترین عوامل
شناختی ـ اجتماعیِ تأثیرگذار بر رفتار ورزشی افراد است؛ همچنانکه مطالعات زیادی از جمله
شوارزر 1و همکاران ( ،)2117رسنیک و نیج )2113( 2و پومسریکای )2111(3در یافتههای خود
بر ارتباط بین پیامدهای مورد انتظار و رفتار ورزشی ،تأکید کردهاند ( 14 ،11و .)15
بنابراین ،با در نظر گرفتن مزایای مشارکت ورزشیِ دانشجویان ،که یکی از مهمترین اهداف نظام
عالی آموزش کشور است ،و نیز ضرورت شناخت عوامل مؤثر بر رفتار ورزشیِ دانشجویان برای
ی
تحقق این هدف ،تحقیق حاضر در تالش 4است تا بتواند تحلیلی از عوامل شناختی ـ اجتماع ِ
مؤ ثر بر رفتار ورزشی را بین دانشجویان شهرستان جهرم نشان دهد .برای دستیابی به این
هدف ،در قالب یک روش نظاممند و مشخص ،مدل مفهومی تحقیق ،با توجه به مبانی نظری
تحقیق و مرور مطالعات صورتگرفته ،به ترتیب زیر ارائه میگردد:

1. Schwarzer
2. Resnick&Nigg
3. Poomsrikaew
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پی آمد مورد انتظار
برای ورزش

رفتار ورزشی

قصد مشارکت در
ورزش

خطر بیماریهای قلبی
درک شده

خود کارآمدی ادراک
شده برای ورزش

شکل -1چارچوب نظری تحقیق

با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،هدف نهایی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر عوامل شناختی ـ
اجتماعی بر قصد مشارکت ،و در نهایت ،بر رفتار ورزشی دانشجویان دانشگاه جهرم است.
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روششناسی
تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است.
جامعۀ آماری این تحقیق شامل تمام دانشجویان دانشگاه جهرم در سال تحصیلی  94-93بود
( .)2221انتخاب نمونههای تحقیق بهصورت نمونهگیری تصادفی ـ طبقهای انجام گرفت که بر
اساس جدول نمونهگیری مورگان 327 ،نفر به عنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند و در
نهایت ،بعد از توزیع و گردآوری پرسشنامهها 312 ،پرسشنامه ،ارزیابی و تجزیهوتحلیل شد .بر
اساس دیدگاه دینگ و همکاران ،)1995( 1حداقل نمونۀ مورد نیاز برای انجام مدلیابی معادالت
ساختاری بین  111تا  151مورد است (.)26
به منظور گردآوری دادههای تحقیق از چند پرسشنامه استفاده شد که عبارتند از :پرسشنامۀ
خودکارآمدیِ ادراکشده برای ورزش شوارزر )1994( 2در قالب پنج گویه ،پرسشنامۀ پیامدهای
مورد انتظار برای ورزش رسنیک )2115( 3در قالب سیزده گویه ،پرسشنامۀ خطر درکشدۀ
بیماری قلبی آموری و نئوبرگر )2118( 4با بیست گویه ،پرسشنامۀ تمایل به ورزش سنی هوتا و
همکاران )2115( 5با شش گویه و پرسشنامۀ رفتار ورزشی گودین و همکاران )1986( 6در قالب
یک گویه .روایی صوری ابزارهای تحقیق با بهرهگیری از دیدگاه تنی چند از متخصصان حوزۀ
تربیت بدنی تأیید شد و پایایی ابزارهای تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد
که بر اساس آن آزمون ،در حد مطلوب قرار داشت (جدول .)1برای آزمون مدل تحقیق ،از
مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است .این روش ،مدلی آماری برای بررسی روابط
خطی بین متغیرهای تحقیق و سؤاالت پرسشنامه است .به عبارت دیگر ،مدلیابیِ معادالتِ
ساختاری ،تکنیک آماری قدرتمندی است که مدل اندازهگیری و مدل ساختاری را با یک آزمون
آماریِ همزمان ترکیب میکند .نرم افزار مورد استفاده بدین منظور حداقل مربعات جزیی 7بود.

1. Ding et al
2.Schwarzer
3. Resnick
4. Ammouri& Neuberger
5. Hota et al
6. Godin et al
7. PLS
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نتایج
تحلیل توصیفی دادههای پژوهش حاکی از آن بود که بیشترین درصد آزمودنیهای تحقیق را
زنان ( 69درصد) تشکیل میدادند .همچنین بیشتر آزمودنیهای تحقیق مجرد ( 82درصد)
بودند .بیشتر پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه ( 73/5درصد) در محدودۀ سنی  19تا  22سال
بودند و کمترین آنها ( 1/9درصد) بیش از 27سال سن داشتند .همچنین ،حدود  96درصد در
مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند.
برای تشخیص ثبات درونی یا پایایی سازهها ،مالکهای سهگانۀ فرنل و الکر 1مد نظر قرار
گرفت .اولین مالک بررسی پایایی ،بار عاملی متغیرهای مشاهدهشده است .گفن و اشتراب
( ،)2115حداقل بار عاملی برای هر متغیر مشاهدهشده را  1/7گزارش کردهاند که در سطح
 1/11معنیدار باشد ( .)4نتایج حاصل از الگوریتم  PLSنشان داد که میزان بار عاملی و مقادیر t
بهدستآمده برای متغیرهای مشاهدهشده در سطح  1/11معنیدار است (شکل .)1دومین مالک
ی 2سازهها (شاخص سازگاری
بررسی پایایی سازهها ،ضریب دیلون ـ گلداشتاین یا پایایی ترکیب ِ
درونی مدل اندازهگیری) است که باید بیشتر از  1/7باشد .مقادیر بهدستآمده برای این شاخص
نیز حاکی از پایایی قابلقبول سازهها بود (جدول .)1سومین مالک برای بررسی ثبات درونی
سازهها ،میانگین واریانس استخراجشده یا  AVE3است .میانگین واریانس استخراجشده بیانگر
مقدار واریانس تبیینشدۀ متغیرهای مکنون ،توسط متغیرهای مشاهدهشدۀ مربوط است .مقادیر
باالتر از  1/5برای این مالک قابلقبول هستند (جدول .)4( ،)1با توجه به نتایج جدول ،1
سازهها و نشانگرهای آنها از پایایی قابلقبولی برخوردارند .این امر قابلاعتمادبودن ابزارهای
تحقیق برای استفاده را تأیید میکند.

1. Fornell&Larcker
)2. Composite Reliability(CR
)3. Average Variance Extracted (AVE
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جدول -2شاخصهای بررسی پایایی سازههای تحقیق
سازه

AVE

CR

R Square

Cronbachs Alpha

Communality

پیامد مورد انتظار

1/61

1/85

-

1/78

1/61

خطر درکشدۀ بیماریهای قلبی

1/64

1/83

-

1/83

1/64

خودکارآمدی ادراکشده برای ورزش

1/65

1/91

-

1/86

1/65

رفتار ورزشی

1/93

1/95

1/16

1/88

1/87

قصد شرکت در ورزش

1/58

1/87

1/33

1/81

1/58

بهمنظور بررسی روایی تشخیصی یا واگرای سازههای تحقیق ،چین )1998( 1پیشنهاد میکند
که جذر  AVEیک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد ( .)4با توجه
به نتایج جدول  ،2میتوان گفت که سازههای بررسیشده در تحقیق حاضر از روایی تشخیصی
خوبی برخوردارند .همچنین برای بررسی کیفیت یا برازش مدل اندازهگیری ،تنن هاوس و
همکاران ( ،)2115شاخص بررسی اعتبار اشتراک 2را پیشنهاد میکنند .مقادیر مثبت این
شاخص نشاندهندۀ کیفیت مناسب ابزارهای اندازهگیری است ( .)4با توجه به این امر و نتایج

جدول  ،1ابزارهای بهکاررفته در تحقیق حاضر از کیفیت مناسبی برخوردارند.
جدول  -3نتایج بررسی روایی تشخیصی سازههای تحقیق
سازهها

1

2

3

4

1

پیامد مورد انتظار برای ورزش

*1/78

2

خطر درکشدۀ بیماریهای قلبی
خودکارآمدی ادراکشده برای
ورزش

-1/34

*1/81

1/35

-1/21

*1/81

4

رفتار ورزشی

1/24

1/127

1/31

*1/96

5

قصد مشارکت در ورزش

1/47

-1/21

1/41

1/36

3

5

1/76

*جذر AVE

نتایج حاصل از آزمون مدل درونی تحقیق نشان داد که اثر متغیر پیامد مورد انتظار برای
ورزش ،اثری معنیدار بر قصد مشارکت در ورزش دارد ( ،)t=5/47 ،β=1/36اما اثر آن بر رفتار
1. Chin
2 . Construct Cross validated Communality

404
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ورزشی دانشجویان ،معنیدار نیست ( .)t=1/61 ،β=1/149دیگر یافتۀ تحقیق حاکی از این بود
که خطر بیماریهای قلبیِ درکشده ،اثر معنیداری بر قصد مشارکت در ورزش ندارد (-1/129
= .)t=1/43 ،βنتایج نشان داد که اثر متغیرهای قصد مشارکت در ورزش ( )t=3/23 ،β=1/26و
خودکارآمدیِ ادراکشده برای ورزش ( )t=2/17 ،β=1/18اثری معنیدار بر متغیر رفتار ورزشی
دارند .همچنین اثر خودکارآمدیِ ادراکشده برای ورزش بر روی قصد مشارکت در ورزش ،اثری
مثبت و معنیدار بود (( ،)t=4/25 ،β=1/28جدول .)3
جدول  -4اثر متغیرهای پیشبین بر متغیرهای مالک تحقیق
متغیرهای مالک
متغیرهای پیشبین
پیامد مورد انتظار برای ورزش

رفتار ورزشی
آماره t
1/61

β
1/149

خطر درکشد بیماریهای قلبی
1/18
*2/17
خودکارآمدی ادراکشده برای ورزش
* در سطح  1/15معنیدار است ** در سطح  1/11معنیدار است

قصد مشارکت در ورزش
**5/47

β
1/36

1/43
**4/25

-1/129
1/28

آماره t

404

پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره  ،9پاییز و زمستان 4991

شکل  -2مدل آزمونشدۀ تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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شکل  -3مدل آزمونشدۀ تحقیق در حالت اعداد معنیداری

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از آزمون مدل درونی تحقیق نشان داد که اثر متغیر پیامد مورد انتظار برای
ورزش ،بر قصد مشارکت در ورزش اثری معنیدار ( )t=5/47 ،β=1/36داشته است؛ به عبارتی،
پیامد مورد انتظار در ورزش ،پیشبینیکنندۀ قوی برای قصد مشارکت دانشجویان بوده است.
این یافتۀ تحقیق با تحقیقات اسکولز و همکاران ( ،)2115شوارزر و همکاران ( ،)2118رنر و
همکاران ( )2115و پومسریکای ( )2111سازگار است .میزان تأثیر پیامد مورد انتظار در ورزش
بر روی مشارکت ورزشی ،باالتر از تمام تحقیقات انجامگرفته است که تفاوت در اندازۀ آماری را
می توان یک توضیح برای این امر دانست .باید توجه داشت که در پیامد مورد انتظار ،حدس و
تخمین منطقی یک فرد نسبت به این امر است که رفتارهای مهم ،نتایج خاصی در پی خواهند
داشت .این امر بدیهی است که سالمتی و شادی از ارزشهای مهم در زندگی هر فرد هستند که
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حصول آنها بهوسیله ورزش کامالً منطقی و قابلپذیرش است .مسلماً برداشت منطقیای که
دانشجویان از پیامدهای مورد انتظار ورزش در نظر دارند ،کامالً مثبت و انگیزاننده است؛ به
طوری که تمایل و قصد آنها برای شرکت در فعالیتهای ورزشی را افزایش میدهد.
اما در دیگر یافتۀ تحقیق ،اثر متغیر پیامد مورد انتظار برای ورزش ،بر رفتار ورزشی دانشجویان
معنیدار نبود ( .)t=1/61 ،β=1/149این یافتۀ تحقیق بدین معنی است که با وجود اینکه پیامد
مورد انتظار برای ورزش ،میتواند یک پیشبین برای قصد مشارکت در ورزش باشد ،با این حال،
برای بروز رفتار ورزشی نمیتواند پیشبینی معناداری باشد .این یافتۀ تحقیق با مطالعات
پومسریکای ( ،)2111اسکولز و همکاران ( )2115و شوارزر و همکاران ( )2118سازگاری ندارد.
دلیل این ناسازگاری را میتوان اوالً متفاوتبودن نمونههای آماری این تحقیقات دانست که
غالباً ترکیبی از اقشار مختلف جامعه بودند و ثانیاً شرایط محیطی و امکانات موجودِ در دسترس
دانشجویان و افراد مختلف در این کشورها دانست .باید توجه داشت که قصد شرکت در فعالیت
ورزشی شاید بتواند تا حد زیادی احتمال بروز رفتار ورزشی را در بین دانشجویان افزایش دهد،
ولی تضمینکنندۀ شرکت این قشر از افراد در ورزش نیست .وجود امکانات ،توجه به برنامهریزی
زمانی و ایجاد انگیزۀ انجام فعالیت ورزشی به روشهای مختلف ،از مواردی است که باید برای
تقویت احتمال بروز رفتار ورزشی در بین دانشجویان مد نظر قرار گیرد.
دیگر یافتۀ تحقیق حاکی از این بود که خطر بیماریهای قلبی درکشده ،اثر معنیداری بر قصد
مشارکت در ورزش ندارد ( .)t=1/43 ،β= -1/129با وجود اینکه برخی محققان (رنر و همکاران:
 ،2117اسکولز و همکاران 2115 :و اسنییوتا و همکاران )2115 :اثر معنیدار تأثیر خطر
بیماریهای قلبی ادراکشده بر قصد مشارکت ورزشی را دریافته بودند؛ ولی بهصورت
غیرمنتظرهای در این تحقیق ،این اثر معنیدار نبود .البته این یافتۀ تحقیق با تحقیقات
پومسریکای ( )2111و شوارزر و همکاران ( )2117همجهت بود .مهمترین دلیل این یافتۀ
تحقیق را می توان در این دانست که بسیاری از افراد درک مشترکی از خطر بیماریهای قلبی
ندارند و غالب دانشجویانی که خطر ادراکشده در بیماری قلبی را دارند ،کمتر به ورزش به
عنوان راهی برای پیشگیری از این خطر فکر میکنند .افزایش آگاهی دانشجویان از ضرورت
ورزش به عنوان بهترین شیوه برای پیشگیری از خطر بیماریهای قلبی میتواند تا حد زیادی
قصد مشارکت آنها در ورزش و ایجاد انگیزه برای بروز رفتار ورزشی مناسب در آنها را افزایش
میدهد .البته کمدقتی در اندازهگیری را نیز ،علیرغم استانداردبودن پرسشنامه ،میتوان از
دیگر دالیل این نتیجۀ متفاوت دانست .در واقع ،تفاوت فرهنگی در جوامع مختلف و نبودِ درک
مشترک از سؤاالت ،مواردی هستند که باعث ازبینرفتن این دقت اندازهگیری میشوند.
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نتایج نشان داد که متغیر خودکارآمدیِ ادراکشده بر متغیر رفتار ورزشی ،اثری معنیدار دارد
( .)t=2/17 ،β=1/18این یافتۀ تحقیق همجهت با تحقیقات شوارزر و همکاران (،)2117
پومسریکای ( ،)2111اسکولز و همکاران ( ،)2115شوارزر و همکاران ( )2118و رنر و همکاران
( )2115بود .البته این یافته با نتایج تحقیق چوی ( )2115همسو نبود .وی نشان داد که
ارتباطی بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی وجود ندارد .باید به یاد داشت که یکی از
مهم ترین اهداف آموزش عالی در هر کشور ،افزایش رشد اعتماد به نفس دانشجویان برای
رویارویی با چالشهای آینده در حیطۀ تخصص ایشان است .دنیای کنونی نیازمند فراگیران
خودکارآمد است .سازۀ خودکارآمدی در محیطهای آموزشی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛
زیرا طبق نظر باندورا ،اینگونه محیطها برای رشد و شکلگیری خودکارآمدی مناسباند .حال
اگر این آموزش همراه با انجام حرکات بدنی و شرکت در فعالیتهای ورزشی باشد ،اهمیت این
امر را دوچندان میکند؛ زیرا یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت در کارهای عملی و جسمانی،
وجود اعتماد به نفس و استقالل باال در انجام آنهاست .خودکارآمدی از طریق کنترل میزان
تالش و مدت زمان مقاومت در برابر موانع ،سطح عاطفی انگیزشی و جسمانی احساسات
ادراکشدۀ انگیزش افراد را تعیین میکند .خودکارآمدی پیشبینیکننده اجراست .افرادی که
احساس خودکارآمدی قویتری دارند ،نسبت به کسانی که خودکارآمدی کمتری دارند ،در
کسب تکالیف جدید ،تالش گستردهتر ،جدیت بیشتر و استقامت طوالنیتری دارند.
همچنین اثر خودکارآمدیِ ادراکشده برای ورزش ،اثری مثبت و معنیدار بر روی قصد
مشارکت در ورزش داشت ( .)t=4/25 ،β=1/28این یافتۀ تحقیق بیان میدارد که خودکارآمدی
ادراکشده میتواند پیشبینیکنندۀ خوبی برای قصد مشارکت در ورزش باشد .نتایج روونیاک و
همکاران ( ،)2112رسنیک و همکاران ( )2111و رسنیک و نیج ( )2113با یافتههای این
تحقیق سازگار است .در تبیین این یافتۀ تحقیق باید گفت با توجه به اینکه دانشجویان با
خودکارآمدی باال ،قادر به سازگاری با نیازهای موقعیت خاص هستند؛ بنابراین در هر شرایطی
نیز قادر به گرفتن تصمیم برای ارتقای سالمتی خود هستند .در واقع این افراد ،بیشتر خود را
عامل تغییر در زندگیشان میدانند و در نتیجه راحتتر قصد انجام کاری را در خود مییابند.
همچنین ،دانشجویانی که خودکارآمدی باالیی دارند ،عالقۀ عمیقتری به مشارکت در
فعالیتهای اجتماعی دارند که خود این امر نیز میتواند یکی از دالیل این یافته باشد .مدیران
ورزش دانشگاه باید در نظر داشته باشند که با توجه به یافتههای این تحقیق ،میتوانند با
گسترش کارهای گروهی و ورزشهای تیمی و ایجاد جوّ شور و نشاط در این ورزشها قصد
مشارکت دانشجویان را در ورزش افزایش دهند.
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همچنین نتایج نشان داد که در بین دانشجویان ،اثر متغیرِ «قصد مشارکت در ورزش» بر «رفتار
ورزشی» معنادار است ( .)t=3/23 ،β=1/26همانطور که انتظار میرفت ،قصد مشارکت در
ورزش میتواند پیشبینیکنندهای قوی برای بروز رفتار ورزشی در بین دانشجویان باشد .این
یافتۀ تحقیق با تحقیقات چوی ( ،)2115روونیاک و همکاران ( ،)2112رسنیک و همکاران
( ،)2111رسنیک و نیج ( ،)2113شوارزر و همکاران ( )2117و پومسریکای ( )2111سازگاری
داشت .با توجه به یافتههای تحقیق باید گفت که مهمترین کار برای افزایش تغییر رفتار ورزشی
در بین دانشجویان ،افزایش قصد مشارکت آنها در ورزش است .افزایش آگاهی دانشجویان
نسبت به ورزش و ارتقای نگرش آنها ،مهمترین گامی است که میتوان برای افزایش قصد
مشارکت در ورزش برداشت .البته استفاده از عوامل انگیزشیِ مادی و معنوی و ایجاد شرایط
مشارکت در ورزش ،مانند برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبتها و شکلهای مختلف و
همچنین تأکید بر مزایای ورزش در زمانهای خاص مانند زمانهای برگزاری کالسهای ورزشی
و تربیت بدنی ،میتواند افزایش قصد مشارکت ورزشی را در بین آنها افزایش دهد.
با توجه به یافتههای این تحقیق ،میتوان نتیجهگیری کلی را اینگونه بیان کرد که:
انگیزانندههای شناختی ـ اجتماعی در ایجاد قصد مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی
تأثیر دارند .ازاینروی ،به مدیران و مسئوالن ورزشی دانشگاهها توصیه میشود که با توجه به
تأثیری که خودکارآمدی و پیامدهای مورد انتظار در ایجاد قصد مشارکت ورزشی دارند و نیز
اینکه قصد مشارکت ورزشی مستقیماً یک محرک معنیدار در بروز رفتار ورزشی است ،میتوان
با برگزاری دورههای عمومی و یا تأکید بر برخی از سرفصلهای مهم در این رابطه در
کالسهای تربیت بدنی ،در جهت تقویت این عوامل در افراد گام برداشت .مسلماً بهترین
مجریان این برنامه ،استادان تربیت بدنی و مربیان ورزشی هستند که هم دانش این حوزه را
دارند و هم انگیزش الزم برای این کار در آنها وجود دارد .البته انجام تحقیقاتی برای پیبردن به
موانع بیرونیِ مشارکت در ورزش و مد نظر قرار دادن این موانع در برنامهریزی ورزش دانشگاه
نیز میتواند در کنار نتایج این تحقیق بسیار مؤثر باشد.
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