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 40/1/91تاریخ پذیرش:                                                                                  41/1/91تاریخ دریافت:

 چکیده
اجتماعی بر رفتار ورزشی دانشجویان  ـ اثر عوامل شناختی هدف از تحقیق حاضر مطالعۀ

نفر  943که  بوددانشجویان دانشگاه جهرم  تمامآماري این تحقیق  ۀ. جامعبوددانشگاه جهرم 

هاي تحقیق از پرسشنامههاي آوري دادهبه منظور گرددند. آماري انتخاب ش ۀبه عنوان نمون

پیامدهاي مورد انتظار براي ورزش  ،(4991شده براي ورزش شوارزر )ادراک خودکارآمديِ

تمایل به ورزش سنی  ،(4001بیماري قلبی آموري و نئوبرگر ) ۀشدخطر درک ،(4002رسنیک )

با توجه به . ( استفاده شد4911) مکاران( و رفتار ورزشی گودین و ه4002هوتا و همکاران )

ق از پایایی و روایی تشخیصی یابی معادالت ساختاري، ابزارهاي تحقینتایج حاصل از مدل

و شناسایی اثرات متغیرهاي تحقیق ها قبولی برخوردار بودند. براي تجزیه و تحلیل دادهقابل

نتایج نشان داد  استفاده شد. یزئحداقل مربعات جافزار نرم و یابی معادالت ساختارياز مدل

است  دارمعنی ،پیامد مورد انتظار براي ورزش بر قصد مشارکت در ورزشکه اثر متغیر 

(91/0=β ،13/2=t)، نیست دار معنی ،اما بر رفتار ورزشی دانشجویان(019/0=β ،14/0=t .)

داري بر معنی شده اثرهاي قلبی درکتحقیق حاکی از این بود که خطر بیماري ۀدیگر یافت

مشارکت (. همچنین اثر متغیرهاي قصد β ،19/0=t= -049/0) قصد مشارکت در ورزش ندارد

( بر β ،43/4=t=41/0) ورزششده براي کارآمدي ادراک( و خودβ ،49/9=t=41/0)در ورزش 

اثرات مثبت ورزش و  ازافزایش آگاهی دانشجویان د. دار داراثري معنی ،متغیر رفتار ورزشی

 . است تحقیق از پیشنهادهاي این، ایجاد رفتار ورزشی در دانشجویانموانع براي ل تقلی

خطر قلبی  کارآمدي، پیامد مورد انتظار،ـ اجتماعی، خود عوامل شناختی :واژگان کلیدی

 رفتار ورزشیشده، کادرا

                                                       :hamidsafari83@yahoo.com  Email                                                 *نویسنده مسئول:
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 مقدمه 
زندگی بسیاری از جوامع بشری  ۀسبک و شیو وضوحهای گسترده در فناوری، بهتامروزه پیشرف

ها وریشاری که ارتباط بیشتری با این فنادر اق واقعیت نمود این .را تحت تأثیر قرار داده است

، کاهش هشدارهای متعددرغم . علیبیشتر درگیر آن هستند، بارزتر است و رنددا

و  خودروپدیدار شدن  در اثرِهای حرکتی و فیزیکی افراد جامعه، ای در فعالیتمالحظهقابل

روز بهوشش بدنی، رخ داده است. مردم روزتحرکی به جای تالش و کجایگزینی رفاه و کم

افراد فقط در اوقات فراغت اندک و محدود خود، امکان انجام  و بسیاری از وندشمی ترتحرکبی

های به موازات کاهش عمومی فعالیت .(1)کنند های حرکتی و ورزشی را پیدا میفعالیت

توجهی افزایش قابل های اخیردر سالعلم پزشکی، های رغم پیشرفتعلی و حرکتی و فیزیکی

های قلبی و عروقی در بین اقشار مختلف جوامع در میزان مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری

از  ،زندگی ماشینی حاصل از دیده شده است. بسیاری از شهروندان برخوردار از رفاه و آسایشِ 

ناشی از  و این قبیل عوارضِ برندعروقی رنج میو  قلبیمشکالت و نامالیمات متعدد ارگانیکی، 

 (. 2) استروز در حال فزونی هبرشد و نفوذ تکنولوژی در زندگی عصر حاضر، روز

(، بهبود کیفیت 3) وخولقخُ با ایجاد ثبات، ورزش و فعالیت بدنیاین امر کامالً روشن است که 

فعالیت . کندمی سالمت افراد جامعه کمک شایانی ( به بهبود5( و ایجاد شادی )4و3خواب )

های قلبی جلوگیری ز بیماریهم برای سالمتی افراد سالمی که قصد دارند از بروبدنی و ورزش، 

که قصد دارند از بیماری مزمن خود رهایی یابند، رفتاری  ایکنند و هم برای بیماران قلبی

پیشرفت  ۀدهندکاهشو  زابه عنوان یک رفتار سالمت ،یورزشرفتارهای در واقع  کلیدی است.

سازی رفتار ورزشی در ینهنهاد ،بنابراین .(8 و 7، 6) اندشناخته شده های قلبی و عروقیبیماری

اصلی هر جامعه برای های رسالتیکی از توان می را جوانان ویژهبه ،بین اقشار مختلف جامعه

دانشجویان با توجه به سبک زندگی  ،در این میانخود دانست.  ۀتضمین سالمتی نسل آیند

ستند. کار با ترین اقشار در بروز و گسترش فقر حرکتی هخود و شرایط سنی، یکی از بحرانی

حوصلگی از متنوع و بیهای وریکالس درس، وجود فنا در، نشستن امکانات ودِنبرایانه، 

ند. این در حالی است که هست ترین عوامل تأثیرگذار بر بروز فقر حرکتی در بین دانشجویانمهم

در طول  سالمت آنها ۀکننداین افراد در اوج جوانی هستند و کار و فعالیت بدنی تضمین بیشترِ

مسئوالن ازپیشِ بیشاین امر ضرورت توجه و تالش  (.2) است از عمر ایشان ماندهباقیهای سال

افزایش مشارکت دانشجویان و تشویق آنها به انجام  برای را هادانشگاه و مدیران ورزشیِ

ترین توان گفت که یکی از مهممی ایطلبد. برای شروع چنین برنامهمیبدنی های فعالیت

 بدنی، تقویت هایدر فعالیت دانشجویانثر بر شرکت ؤشناخت عوامل م ،اقدامات در این راستا
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ایجاد برای انگیزش این قشر جوان برای ورزش و فعالیت بدنی است.  ،در نهایتاین عوامل و 

ثر بر این رفتار و ؤم شناخت عوامل شناختی و اجتماعیِ ،دانشجویان ۀجامعرفتارهای ورزشی در 

 ،دهد که برخی عواملمی تحقیقات نشان(. 9است ) ناپذیر، ضرورتی اجتنابآنها با رتباطا ۀنحو

عوامل محیطی، عبارتند از که بر ثبات و تطبیق رفتارهای ورزشی دارند تأثیر بسزایی 

ند که رفتار ااین عقیده ، بررفتار ۀحوز پردازانِبسیاری از نظریه .(11) شناختی و اجتماعیروان

منتج  ،و این قصد آگاهانه ؛خودِ او ۀپیامدی است از قصد آگاهان از جمله رفتار ورزشی، ،هر فرد

باید به  ،بردن به تغییرات رفتاری هر فردپس برای پی است. ن فردهماهای از اعتقادات و نگرش

یکی از  مدل شناختی و اجتماعی بندورا ،در این میان. (9) پی برد اوو باورهای  هانگرش

است.  یک الگوی اجتماعیو رفتارهای افراد در قالب ها شناخت نگرش برایها ن نظریهتریجامع

رفتارهای مربوط  ۀکنندو انتظارات، تعیینها اجتماعی باندورا، مشوق ـ بر اساس تئوری شناختی

 مربوط مذکور به چگونگی ارتباط این عوامل با رفتار ،هر رفتاربروزِ و احتمال  به سالمت هستند

  .(11) دوشمی

خود را  یا همان رفتار ورزشی گرفته، احتمال اینکه افراد رفتارِ سالمتیبر اساس مطالعات صورت

 هر و ارتباطتعاریف  1بستگی دارد که در جدول ها از شناخت ایبه مجموعه ،در پیش گیرند

  با رفتار سالمتی نیز مشخص شده است. یک از آنها
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 مرتبط با رفتار ورزشی ماعیِاجت ـ شاخص مهم شناختی -1جدول 
 

 تعریف هاشاخص
ارتباط با رفتار  ۀنحو

 ورزشی
 گرفتهمطالعات صورت

طر قلبی خ 
 1ادراک شده

شخص از اینکه تا  درک
چه حد در معرض خطر 

 است قلبی
 مستقیمغیر

اسشولز و  ؛2115 :و همکاران سنی هوتا
 2117: رنر و همکاران ؛2115: همکاران

(12،13،9) 

ورد آمد مپی
انتظار برای 

 2ورزش

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

 شد

 مستقیم

؛ رسنیک و 2111 :رسنیک و همکاران
وایت و ؛ 2111: ؛ پومسریکای2113 :نیج

 2112 :همکاران
(14،15،11،11) 

کارآمدی خود
 3شدهادراک

 برای ورزش

که  به اینشخص از  درک
 در بهقا کافی ۀانداز
 رفتار یک گرفتنِدرپیش
نظر کردن صرف مثبت یا

 خطرناک یک عادت از
 است

 مستقیم

روونیاک و ؛ 2111 :رسنیک و همکاران
؛ 2113 :رسنیک و نیج؛ 2112 :همکاران

 :چوی ؛2118 :شوارزر و همکاران
وایت و ؛ 2111: پومسریکای ؛2118

  2112 :همکاران
(14،16،15،17،18،11،11) 

 

شده به عنوان یکی از سه شاخص شود، خطر قلبی ادراکمی در جدول مشاهدهطور که همان

البته  ؛ثر باشدؤتواند بر روی رفتار ورزشی افراد ممی ،عوامل شناختی و اجتماعی ۀمهم در زمین

دهد در یک سال از هر می کشور نشانی موجود در آمارهاصورت غیرمستقیم است. هاین تأثیر ب

 این از. است عروقیـ  قلبی هایبیماری اثر بر مورد 361 انه، حدودمورد مرگ روز هشتصد

 جان مغزی ۀسکت اثر بر هم نفر 82 حدود و نندکمی فوت قلبی ۀسکت اثر بر نفر 198 ،میزان

هزار  سهدر ایران روزانه  ،کارشناسان ۀه به گفتک است حالی در این .دهندمی دست از را خود

 . (21)رود می قلبی و عروقی از بینهای بیماری سال عمر مفید مردم بر اثر

های تواند قصد حضور در فعالیتمی به عنوان عاملی که ،های قلبیشده از بیماریخطر ادراک

اجتماعی است. باید  ۀحیط ، مورد نظر محققان و پژوهشگرانبدنی را برای افراد به وجود آورد

 یتواند مستقیماً منجر به رفتار ورزشنمی خودیخودبه ،شدهادراک توجه داشت که این خطرِ

                                                           
1. perceived risk of heart  
2. outcome-expectancies 
3. perceived self-efficacy 
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 کندمی ولی وجود آن در افراد، قصد آنها را برای شرکت در فعالیت ورزشی بسیار محتمل ؛شود

(17.)  

مفاهیم کاربردی در  ومهم، جزهای به عنوان یکی دیگر از شاخص شدهادراک مدیِآکارخود

مدی را به عنوان عقاید یک آخودکار ۀندورا واژاب ست.باندورا اجتماعیِـ شناختی  یادگیریِ ۀنظری

خاص تعریف کرده است. در های خویش برای سازگاری با موقعیتهای شخص در مورد توانایی

ی مورد نیاز هادهی و انجام یک رشته فعالیتهای خود در سازماناعتقاد فرد به قابلیت ،واقع

باور  که یدافرا .(21) مدی استخودکارآ ترین بخش اینمهم ،خاصخود در شرایط  ۀبرای ادار

 ،ندهست خاص های، بهتر قادر به سازگاری با نیازهای موقعیتآمدی خود دارندکافی به کار

تعهد بیشتری به  و دهندها مشارکت دارند نشان میهایی که در آنتری به فعالیتمیقع ۀعالق

خودکارآمدی کافی ندارند، در  در حالی که افرادی که .کنندهایشان حس میعالیق و فعالیت

عقیده دارند که شرایط و وظایف مشکل، خارج  رو هستند،هخاص با مشکل روبهای فعالیت ئۀارا

های بر روی ناکامی و ندورزبرانگیز اجتناب میاز کارهای چالش، آنهاست از حد توانایی و قابلیت

 (8211و همکاران ) 1زرشوار ،همچنین .(22) کنندتمرکز می خود شخصی و نتایج منفی

بین  نجام دادند که طی آن، ارتباط معناداریسال در آلمان ا 64تا  16ای را بر روی افراد مطالعه

  .(17) یافتند «مدی و قصد حضور در ورزشآکارخود»با  «فعالیت فیزیکی»

ند مبنی باورهایی هست ،پیامدهای مورد انتظار. است 2پیامد مورد انتظار ،جزء سوم از این نظریه

عقاید  اکامالً ب ،انتخاب نهایی افرادد کرد. نبر اینکه سود و مزایا، از رفتارهای خاصی پیروی خواه

 شناختی ۀدر نظری (.24شود )و باورهای آنها در مورد نتایج احتمالی انجام آن رفتار، تعیین نمی

از جمله  ،رفتار مستقیمِهای کنندهبینیباندورا، پیامدهای مورد انتظار، به عنوان پیش اجتماعیِ ـ 

یید أارتباط آن را با رفتار ورزشی ت نیز مطالعهو البته چندین  ؛انددیده شده ،رفتار ورزشی

با استفاده از پیامدهای پیامدهای مورد انتظار  ،در حقیقت. (1شماره  جدول)نک: اند کرده

ند( بر رفتار اثر برمی ا از بینرها ها( یا پیامدهای منفی )عواملی که انگیزهمثبت )انگیزاننده

مشتق شده است و به  «ارزش انتظار»های مفهوم پیامدهای مورد انتظار، از نظریه .گذارندمی

ن ارزشی است که برای محصول انتظارات فرد از پیامدی خاص و میزا ،این اشاره دارد که رفتار

است که پیامدهای مورد انتظار  کرده تصریحوضوح به (2114ندورا )اب .(25) استل آن پیامد قائ

 عبارتند ازکه د نواقع گرد ،مستقل ،مرتبط اما از نظر مفهومی فرعیِ ۀباید در امتداد سه حیط

. در میان هر طبقه از انتظارات، انواع پیامدهای مورد انتظار جسمانی، اجتماعی و خودارزشیابی

                                                           
1. Schwarzer 
2. Outcomeexpectancies 
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 ع منفی آن به عنوان موانع به کارمثبت آن به عنوان انگیزاننده و محرک کاربرد دارند و انوا

 انتظارات پیامد جسمانی، عقایدی را در مورد تجارب جسمانی خوشایند منعکس روند.می

عقایدی را در  نیز انتظارات اجتماعی. است درگیری در فعالیت جسمی منشأ آنهاد که نکنمی

یابی به ستدشدن و یبرای اجتماع زیادهای از فرصت برآمده کنند کهمی مورد رفتارها منعکس

، عقایدی را در نهپیامد خود ارزشیابا انتظاراتِ ،در نهایت. هستندتأیید و تصدیق اجتماعی 

 مرتبط با دخالت در فعالیت جسمانی آورند کهپدید می رضایت و ارزش خودارتباط با احساس 

ین عوامل ترپیامدهای مورد انتظار یکی از مهم ،شد گفتهطور که همان (.25و21) هستند

که مطالعات زیادی از جمله همچنان است؛ تأثیرگذار بر رفتار ورزشی افراد اجتماعیِـ شناختی 

خود های در یافته( 2111)3( و پومسریکای2113) 2رسنیک و نیج(، 2117و همکاران ) 1شوارزر

  .(15و  14، 11) نداهدکر کیدتأ ،مورد انتظار و رفتار ورزشیهای ارتباط بین پیامدبر 

ترین اهداف نظام که یکی از مهم ،دانشجویان مشارکت ورزشیِایای بنابراین، با در نظر گرفتن مز

برای  دانشجویان ثر بر رفتار ورزشیِؤو نیز ضرورت شناخت عوامل م ،کشور است عالی آموزش

 اجتماعیِ  تا بتواند تحلیلی از عوامل شناختی ـاست  4تحقق این هدف، تحقیق حاضر در تالش

برای دستیابی به این ثر بر رفتار ورزشی را بین دانشجویان شهرستان جهرم نشان دهد. ؤم

با توجه به مبانی نظری مند و مشخص، مدل مفهومی تحقیق، مدر قالب یک روش نظا ،هدف

   :گرددمی هئبه ترتیب زیر ارا گرفته،تحقیق و مرور مطالعات صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1. Schwarzer 
2. Resnick&Nigg 
3. Poomsrikaew 
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 حقیقچارچوب نظری ت -1شکل

 

 ـعوامل شناختی  حاضر، بررسی تأثیر پژوهشبا توجه به مدل مفهومی تحقیق، هدف نهایی 

 . است ورزشی دانشجویان دانشگاه جهرم اجتماعی بر قصد مشارکت، و در نهایت، بر رفتار

 

 

 

 

 

قصد مشارکت در 
 ورزش

 

ار پی آمد مورد انتظ

 برای ورزش

 

 

 

بی قلهای خطر بیماری

درک شده   

 

 
خود کارآمدی ادراک 

 شده برای ورزش

 

 

 فتار ورزشیر
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 شناسی روش

 همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است.تحقیقات تحقیق حاضر توصیفی از نوع 

بود  94-93دانشجویان دانشگاه جهرم در سال تحصیلی  تمامآماری این تحقیق شامل  ۀجامع

بر  که فتگر انجام ایطبقه ـ گیری تصادفیصورت نمونههتحقیق بهای . انتخاب نمونه(2221)

در  و آماری تحقیق انتخاب شدند ۀبه عنوان نمون نفر 327گیری مورگان، اساس جدول نمونه

بر . شدتحلیل وتجزیه ارزیابی و ،هپرسشنام 312ها، از توزیع و گردآوری پرسشنامهبعد  ،نهایت

یابی معادالت مورد نیاز برای انجام مدل ۀ(، حداقل نمون1995) 1اساس دیدگاه دینگ و همکاران

 (. 26)است  مورد 151تا  111ساختاری بین 

ۀ پرسشنام شد که عبارتند از: استفاده پرسشنامهچند تحقیق از های منظور گردآوری دادهه ب

پیامدهای پرسشنامۀ  ،گویه پنج( در قالب 1994) 2شده برای ورزش شوارزرادراک کارآمدیِخود

 ۀشدخطر درکپرسشنامۀ  ،گویهسیزده ( در قالب 2115) 3رسنیک مورد انتظار برای ورزش

ورزش سنی هوتا و تمایل به پرسشنامۀ  ،گویه بیستبا  (2118) 4بیماری قلبی آموری و نئوبرگر

قالب  در( 1986) 6رفتار ورزشی گودین و همکارانپرسشنامۀ  وگویه  شش( با 2115) 5همکاران

ۀ ن حوزتخصصااز م تنی چند دیدگاه گیری ازبهرهتحقیق با ابزارهای  صوری روایی. گویه یک

محاسبه شد خ کرونبا آلفای ابزارهای تحقیق با استفاده از آزمونو پایایی  تربیت بدنی تأیید شد

 از تحقیق،برای آزمون مدل (. 1)جدول قرار داشت در حد مطلوبکه بر اساس آن آزمون، 

یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. این روش، مدلی آماری برای بررسی روابط مدل

 معادالتِ یابیِمدل، سؤاالت پرسشنامه است. به عبارت دیگر خطی بین متغیرهای تحقیق و

مدل ساختاری را با یک آزمون  گیری وتکنیک آماری قدرتمندی است که مدل اندازه ،ساختاری

 بود.  7حداقل مربعات جزییکند. نرم افزار مورد استفاده بدین منظور می زمان ترکیبهم آماریِ

 

 

                                                           
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
تحقیق را های پژوهش حاکی از آن بود که بیشترین درصد آزمودنیهای تحلیل توصیفی داده

( درصد 82) مجردتحقیق های دادند. همچنین بیشتر آزمودنیمی تشکیل درصد( 69) زنان

 سال 22تا  19 سنی ۀ( در محدوددرصد 5/73) ؤاالت پرسشنامهبودند. بیشتر پاسخگویان به س

 درصد در 96حدود . همچنین، سن داشتند سال27از بیش درصد(  9/1و کمترین آنها ) بودند

  بودند. صیلمقطع کارشناسی مشغول به تح

نظر قرار  مد 1فرنل و الکر  ۀگانسههای ، مالکهابرای  تشخیص ثبات درونی یا پایایی سازه

. گفن و اشتراب است شدهگرفت. اولین مالک بررسی پایایی، بار عاملی متغیرهای مشاهده

 اند که در سطحگزارش کرده 7/1شده را (، حداقل بار عاملی برای هر متغیر مشاهده2115)

 tنشان داد که میزان بار عاملی و مقادیر  PLS(. نتایج حاصل از الگوریتم 4) دار باشدمعنی 11/1

(. دومین مالک 1)شکل دار استمعنی 11/1شده در سطح آمده برای متغیرهای مشاهدهدستهب

ی )شاخص سازگار هاسازه 2گلداشتاین یا پایایی ترکیبیِ  ـ ها، ضریب دیلونبررسی پایایی سازه

ین شاخص آمده برای ادستهباشد. مقادیر ب 7/1که باید بیشتر از  استگیری( درونی مدل اندازه

برای بررسی ثبات درونی (. سومین مالک 1)جدول بودها قبول سازهنیز حاکی از پایایی قابل

 شده بیانگر. میانگین واریانس استخراجاست 3AVEشده یا ها، میانگین واریانس استخراجسازه

است. مقادیر  شدۀ مربوطتوسط متغیرهای مشاهده ،متغیرهای مکنون ۀشدمقدار واریانس تبیین

 ،1 (. با توجه به نتایج جدول4(، )1)جدولهستند  قبولبرای این مالک قابل 5/1باالتر از 

ی اعتمادبودن ابزارهاقبولی برخوردارند. این امر قابلو نشانگرهای آنها از پایایی قابلها سازه

 کند. را تأیید می تحقیق برای استفاده

 

 

 

 

                                                           
1. Fornell&Larcker 
2. Composite Reliability(CR)  
3. Average Variance  Extracted (AVE) 
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 های تحقیقهای بررسی پایایی سازهشاخص -2جدول
 

 AVE CR R Square Cronbachs Alpha Communality سازه

 61/1 78/1 - 85/1 61/1 پیامد مورد انتظار

 64/1 83/1 - 83/1 64/1 های قلبیبیماری ۀشدخطر درک

 65/1 86/1 - 91/1 65/1 ورزششده برای کارآمدی ادراکخود

 87/1 88/1 16/1 95/1 93/1 رفتار ورزشی

 58/1 81/1 33/1 87/1 58/1 قصد  شرکت در ورزش

 

کند می پیشنهاد (1998) 1تحقیق، چینهای منظور بررسی روایی تشخیصی یا واگرای سازههب

(. با توجه 4) ر باشددیگهای یک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازه AVEکه جذر 

در تحقیق حاضر از روایی تشخیصی  شدهبررسیهای که سازه گفتتوان می ،2 به نتایج جدول

گیری، تنن هاوس و خوبی برخوردارند. همچنین برای بررسی کیفیت یا برازش مدل اندازه

 کنند. مقادیر مثبت اینمی را پیشنهاد 2(، شاخص بررسی اعتبار اشتراک2115همکاران )

(. با توجه به این امر و نتایج 4)است  گیریدهندۀ کیفیت مناسب ابزارهای اندازهشاخص نشان

 . در تحقیق حاضر از کیفیت مناسبی برخوردارند کاررفتهبه، ابزارهای 1 جدول
 

 تحقیقهای نتایج بررسی روایی تشخیصی سازه -3 جدول  

 5 4 3 2 1 هاسازه 

     78/1* پیامد مورد انتظار برای ورزش 1

    81/1* -34/1 های قلبیبیماری ۀشدخطر درک 2

3 
شده برای کارآمدی ادراکخود

 ورزش
35/1 21/1- *81/1   

31/1 127/1 24/1 رفتار ورزشی 4  *96/1   

در ورزش قصد مشارکت 5  47/1 21/1- 41/1  36/1  76/1  

 AVE *جذر         

پیامد مورد انتظار برای آزمون مدل درونی تحقیق نشان داد که اثر متغیر نتایج حاصل از 

بر رفتار  اثر آن اما ،(β ،47/5=t=36/1) دارد بر قصد مشارکت در ورزش داراثری معنی ،ورزش

                                                           
1. Chin 
2   . Construct Cross validated Communality 
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تحقیق حاکی از این بود  ۀ(. دیگر یافتβ ،61/1=t=149/1)نیست دار معنی ،ورزشی دانشجویان

 -129/1) داری بر قصد مشارکت در ورزش ندارداثر معنی ،شدهدرک یِهای قلبکه خطر بیماری

=β ،43/1=t( نتایج نشان داد که اثر متغیرهای قصد مشارکت در ورزش .)26/1=β ،23/3=t و )

بر متغیر رفتار ورزشی دار اثری معنی( β ،17/2=t=18/1) شده برای ورزشادراک کارآمدیِخود

اثری  ،شده برای ورزش بر روی قصد مشارکت در ورزشادراک کارآمدیِهمچنین اثر خود. دارند

  .(3)جدول  ،(β ،25/4=t=28/1) دار بودمثبت و معنی

 تحقیق بین بر متغیرهای مالکاثر متغیرهای پیش -4جدول 
 

 متغیرهای مالک
 بینمتغیرهای پیش

 قصد  مشارکت  در ورزش رفتار ورزشی

 t βآماره  t βآماره 

 36/1 47/5** 149/1 61/1 تظار برای ورزشپیامد مورد ان

 -129/1 43/1 - - های قلبیبیماری شدخطر درک

 28/1 25/4** 18/1 17/2* شده برای ورزشکارآمدی ادراکخود

 دار استمعنی 11/1در سطح  **      دار استمعنی 15/1در سطح  *
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 مین استانداردحالت تختحقیق در  ۀشدمدل آزمون -2شکل 
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 داریتحقیق در حالت اعداد معنی شدۀمدل آزمون -3شکل  
 

 گیریبحث و نتیجه
پیامد مورد انتظار برای نتایج حاصل از آزمون مدل درونی تحقیق نشان داد که اثر متغیر 

ه عبارتی، ب داشته است؛ (β ،47/5=t=36/1) داربر قصد مشارکت در ورزش اثری معنی ،ورزش

شارکت دانشجویان بوده است. مقوی برای قصد  ۀکنندیبینپیش ،پیامد مورد انتظار در ورزش

(، رنر و 2118(، شوارزر و همکاران )2115تحقیق با تحقیقات اسکولز و همکاران ) ۀاین یافت

زش ثیر پیامد مورد انتظار در ورمیزان تأ( سازگار است. 2111( و پومسریکای )2115) همکاران

 آماری راۀ گرفته است که تفاوت در اندازتحقیقات انجام تمامباالتر از  ،بر روی مشارکت ورزشی

توان یک توضیح برای این امر دانست. باید توجه داشت که در پیامد مورد انتظار، حدس و می

د ناست که رفتارهای مهم، نتایج خاصی در پی خواه امر تخمین منطقی یک فرد نسبت به این

که  هستندهای مهم در زندگی هر فرد است که سالمتی و شادی از ارزش این امر بدیهی شت.دا
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که  ایمسلماً برداشت منطقیپذیرش است. وسیله ورزش کامالً منطقی و قابلحصول آنها به

به  ؛کامالً مثبت و انگیزاننده استد، ندانشجویان از پیامدهای مورد انتظار ورزش در نظر دار

  دهد.می ورزشی را افزایشهای مایل و قصد آنها برای شرکت در فعالیتتطوری که 

بر رفتار ورزشی دانشجویان  ،پیامد مورد انتظار برای ورزشاثر متغیر تحقیق،  ۀدر دیگر یافتاما 

پیامد تحقیق بدین معنی است که با وجود اینکه  ۀاین یافت (.β ،61/1=t=149/1) دار نبودمعنی

 با این حال، ،دشبین برای قصد مشارکت در ورزش باتواند یک پیشمی ،ورزش مورد انتظار برای

تحقیق با مطالعات  ۀاین یافتبینی معناداری باشد. تواند پیشبرای بروز رفتار ورزشی نمی

. داردن سازگاری (2118( و شوارزر و همکاران )2115(، اسکولز و همکاران )2111پومسریکای )

آماری این تحقیقات دانست که های بودن نمونهاوالً متفاوت توانمی سازگاری رانادلیل این 

در دسترس  شرایط محیطی و امکانات موجودِ غالباً ترکیبی از اقشار مختلف جامعه بودند و ثانیاً

دانست. باید توجه داشت که قصد شرکت در فعالیت  کشورهادانشجویان و افراد مختلف در این 

 ،د زیادی احتمال بروز رفتار ورزشی را در بین دانشجویان افزایش دهدورزشی شاید بتواند تا ح

ریزی برنامه به توجهوجود امکانات، شرکت این قشر از افراد در ورزش نیست.  ۀکنندولی تضمین

برای  از مواردی است که باید ،های مختلفانجام فعالیت ورزشی به روش ۀزمانی و ایجاد انگیز

 . گیردار ورزشی در بین دانشجویان مد نظر قرار تقویت احتمال بروز رفت

داری بر قصد اثر معنی ،شدههای قلبی درکتحقیق حاکی از این بود که خطر بیماری ۀدیگر یافت

 :)رنر و همکاران نابرخی محققاینکه  دبا وجو (.β ،43/1=t= -129/1) مشارکت در ورزش ندارد

ثیر خطر دار تأ( اثر معنی2115 :همکاران و اسنییوتاو  2115 :اسکولز و همکاران ،2117

صورت ولی به یافته بودند؛را درشده بر قصد مشارکت ورزشی های قلبی ادراکبیماری

تحقیق با تحقیقات  ۀاین یافتالبته دار نبود. این اثر معنی ،ای در این تحقیقغیرمنتظره

 ۀترین دلیل این یافتمهمجهت بود. هم (2117( و شوارزر و همکاران )2111پومسریکای )

های قلبی توان در این دانست که بسیاری از افراد درک مشترکی از خطر بیماریمی تحقیق را

کمتر به ورزش به  ،شده در بیماری قلبی را دارندندارند و غالب دانشجویانی که خطر ادراک

ن از ضرورت افزایش آگاهی دانشجویاکنند. می عنوان راهی برای پیشگیری از این خطر فکر

 تواند تا حد زیادیمی های قلبیبرای پیشگیری از خطر بیماری شیوهورزش به عنوان بهترین 

 در ورزش و ایجاد انگیزه برای بروز رفتار ورزشی مناسب در آنها را افزایش قصد مشارکت آنها

توان از مینامه، رغم استانداردبودن پرسشعلینیز، گیری را اندازه ی دردقتکمالبته  دهد.می

درک  نبودِتفاوت فرهنگی در جوامع مختلف و  ،دانست. در واقع متفاوت ۀاین نتیج دیگر دالیل

 د. نشومی گیریاین دقت اندازه رفتنبینهستند که باعث ازمواردی  ،االتؤمشترک از س
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دارد  داراثری معنی ،شده بر متغیر رفتار ورزشیادراک کارآمدیِخود نتایج نشان داد که متغیر

(18/1=β ،17/2=t.) (، 2117) شوارزر و همکارانجهت با تحقیقات تحقیق هم ۀاین یافت

 رنر و همکاران و (2118(، شوارزر و همکاران )2115اسکولز و همکاران )(، 2111) پومسریکای

وی نشان داد که  همسو نبود.( 2115) ( بود. البته این یافته با نتایج تحقیق چوی2115)

یکی از باید به یاد داشت که خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی وجود ندارد.  ارتباطی بین

ترین اهداف آموزش عالی در هر کشور، افزایش رشد اعتماد به نفس دانشجویان برای مهم

نیای کنونی نیازمند فراگیران . داست ایشانتخصص  ۀآینده در حیطهای رویارویی با چالش

 ؛ای برخوردار استآموزشی از اهمیت ویژههای در محیطکارآمدی ۀ خودمد است. سازآکارخود

. حال ندامدی مناسبگیری خودکارآرشد و شکل یبراها گونه محیططبق نظر باندورا، اینزیرا 

، اهمیت این ورزشی باشدهای اگر این آموزش همراه با انجام حرکات بدنی و شرکت در فعالیت

 ،فاکتورهای موفقیت در کارهای عملی و جسمانیترین یکی از مهم زیرا ؛کندمی چندانامر را دو

کارآمدی از طریق کنترل میزان خود .نجام آنهاستوجود اعتماد به نفس و استقالل باال در ا

زمان مقاومت در برابر موانع، سطح عاطفی انگیزشی و جسمانی احساسات تالش و مدت

 ی کهکننده اجراست. افرادبینییشکند. خودکارآمدی پمی انگیزش افراد را تعیین ۀشدادراک

در نسبت به کسانی که خودکارآمدی کمتری دارند، ، ی دارندتراحساس خودکارآمدی قوی

 . تری دارندتر، جدیت بیشتر و استقامت طوالنیتالش گسترده ،کسب تکالیف جدید

 بر روی قصددار اثری مثبت و معنی ،شده برای ورزشادراک کارآمدیِهمچنین اثر خود

کارآمدی دارد که خودمی تحقیق بیان ۀ(. این یافتβ ،25/4=t=28/1)داشت مشارکت در ورزش 

روونیاک و خوبی برای قصد مشارکت در ورزش باشد. نتایج  ۀکنندیبینپیش دتوانمی شدهادراک

این های ( با یافته2113( و رسنیک و نیج )2111رسنیک و همکاران ) (،2112همکاران )

 تحقیق باید گفت با توجه به اینکه دانشجویان با ۀدر تبیین این یافت است. تحقیق سازگار

بنابراین در هر شرایطی  ؛ندهست قادر به سازگاری با نیازهای موقعیت خاص خودکارآمدی باال،

سالمتی خود هستند. در واقع این افراد، بیشتر خود را  قادر به گرفتن تصمیم برای ارتقای نیز

یابند. می تر قصد انجام کاری را در خوددانند و در نتیجه راحتمی شاندگیعامل تغییر در زن

 مشارکت در تری بهعمیق ۀعالقکارآمدی باالیی دارند، ، دانشجویانی که خودهمچنین

مدیران  تواند یکی از دالیل این یافته باشد.می نیز امر اینخود اجتماعی دارند که  هایفعالیت

توانند با می این تحقیق،های نظر داشته باشند که با توجه به یافتهورزش دانشگاه باید در 

قصد ها شور و نشاط در این ورزش های تیمی و ایجاد جوّگسترش کارهای گروهی و ورزش

  مشارکت دانشجویان را در ورزش افزایش دهند.
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رفتار »بر  «قصد مشارکت در ورزش» اثر متغیرِدر بین دانشجویان، نتایج نشان داد که  همچنین

قصد مشارکت در  ،رفتمی طور که انتظارهمان. (β ،23/3=t=26/1)است  معنادار «ورزشی

قوی برای بروز رفتار ورزشی در بین دانشجویان باشد. این  ایکنندهبینیتواند پیشمی ورزش

رسنیک و همکاران  (،2112) (، روونیاک و همکاران2115) چویتحقیق با تحقیقات  ۀیافت

سازگاری  (2111) پومسریکای( و 2117)شوارزر و همکاران  (،2113)رسنیک و نیج  (،2111)

ترین کار برای افزایش تغییر رفتار ورزشی تحقیق باید گفت که مهمهای با توجه به یافته داشت.

دانشجویان  افزایش آگاهیافزایش قصد مشارکت آنها در ورزش است.  انشجویان،در بین د

توان برای افزایش قصد می ترین گامی است کهمهم ،نگرش آنها رتقاینسبت به ورزش و ا

مادی و معنوی و ایجاد شرایط  . البته استفاده از عوامل انگیزشیِبرداشتمشارکت در ورزش 

مختلف و های و شکلها مانند برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت ،مشارکت در ورزش

ورزشی های های برگزاری کالسای خاص مانند زمانههمچنین تأکید بر مزایای ورزش در زمان

 تواند افزایش قصد مشارکت ورزشی را در بین آنها افزایش دهد. می و تربیت بدنی،

 گونه بیان کرد که:اینگیری کلی را توان نتیجهمی ،این تحقیقهای با توجه به یافته

ورزشی های جویان در فعالیتدر ایجاد قصد مشارکت دانش اجتماعی ـ شناختیهای انگیزاننده

که با توجه به  شودتوصیه می هاروی، به مدیران و مسئوالن ورزشی دانشگاه. ازایندنتأثیر دار

تأثیری که خودکارآمدی و پیامدهای مورد انتظار در ایجاد قصد مشارکت ورزشی دارند و نیز 

توان می ار ورزشی است،بروز رفت در دارقیماً یک محرک معنیمشارکت ورزشی مست اینکه قصد

مهم در این رابطه در های عمومی و یا تأکید بر برخی از سرفصلهای با برگزاری دوره

در جهت تقویت این عوامل در افراد گام برداشت. مسلماً بهترین تربیت بدنی، های کالس

را  هاین حوزکه هم دانش  هستند تربیت بدنی و مربیان ورزشی استادانمجریان این برنامه، 

بردن به انجام تحقیقاتی برای پی البتهنگیزش الزم برای این کار در آنها وجود دارد. دارند و هم ا

ریزی ورزش دانشگاه مشارکت در ورزش و مد نظر قرار دادن این موانع در برنامه موانع بیرونیِ

 ثر باشد. ؤتواند در کنار نتایج این تحقیق بسیار ممی نیز
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