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  انگیزه انجام فعالیت بدنی در  يارتقا و شناختی اجتماعیلگوهاي  ارابطه  بررسی

  زدیگاه دانش علوم انسانیان یدانشجوبین  

 3، اله حدت2، دکتر محمدرضا نیک نژاد1دکتر مهربان پارسامهر

   چکیده:

رابطه بین  شناخت ،هدف این پژوهشاست.  وابسته فردي و اجتماعی افراد ابعاد مختلف زندگی  ،به انجام انواع فعالیت هاي بدنی هدف:مقدمه و 

  نشگاه یزد است. دانشجویان داانجام فعالیت بدنی در بین  ومتغیرهاي اجتماعی 

مقاطع  دانشجویاناز نفر  349هاي این پژوهش از داده این پژوهش با روش پیمایشی و  به صورت مقطعی انجام شده است. :شناسی روش

 جتماعیشناختی اطراحی شده بر مبناي نظریه  مقیاس هاابزار گردآوري داده گردیده است. آوريجمع یزد دانشگاه علوم انسانی مختلف دختر و پسر

  . دارد 75/0که سؤاالت پرسشنامه پایایی باالتر از می دهدنشان ه یبدست آمده از نمونه اول آلفا کرومباخ است.

، خودکارآمديهاي  استراتژي موانع خودکارآمدي،  فعالیت بدنی، یلذت بخش که؛ می دهدنشان  ،نتایج آزمون همبستگی پیرسون یافته ها:

دارند. یافته هاي مثبت معنی داري رابطه  انجام فعالیت بدنیحمایت اجتماعی خانواده، با  مایت اجتماعی دوستان،ح ،رگذاریمتغیرهاي خارجی تأث

در قدم دوم از عوامل اصلی در مدل  خودکارآمديکه حمایت اجتماعی دوستان در قدم اول و استراتژي هاي  می دهدرگرسیون  گام به گام نشان 

را تبیین  انجام فعالیت بدنیدرصد از واریانس  4/19. این دو عامل در مدل مجموعاً هستنددر این نمونه  عالیت بدنیرفتار ف ارائه شده براي شناخت

 نمودند. 

مورد ان را براي شناخت عوامل موثر بر انجام فعالیت بدنی در بین دانشجوی شناختی اجتماعیاین پژوهش استفاده از نظریه  :گیرينتیجهبحث و 

بخش  خودکارآمديحمایت اجتماعی دوستان و استراتژي هاي  هاي نیبپیش که  می دهدنشان رگرسیون گام به گام   ده است. تحلیلتایید قرار دا

  لذا نیاز به پژوهش در مورد سایر متغیرهاي موثر بر مشارکت در فعالیت بدنی وجود دارد.  کمی از واریانس انجام فعالیت بدنی را تبیین نمودند.
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  مقدمه 

. )3(سالمت و تندرستی افراد و خصوصاً اضافه وزن و امراض مرتبط با آن در میان جوانان توجه بسیاري را به خود جلب کرده است ،در دهه اخیر

همچنین کاهش مدت زمانی که افراد  دقیقه. 30 – 60روز در هفته و به مدت  5تا  3بدنی به طور متوسط فعالیت بدنی مؤثر عبارت است از تحرك 

لیت به فعالیت بدنی می پردازند، کمبود امکان یادگیري فعالیت هاي بدنی مؤثر در محیط هاي آموزشی، افزایش دریافت کالري و افزایش زمان فعا

 ، از جمله مواردي است که سالمت افراد را به مخاطره می اندازد. استهاي که با عدم تحرك و سکون همراه 

افزایش سه برابري بچه هاي در امریکا  4امروزه افراد زیادي دچار اضافه وزن هستند تا جایی که داده هاي مطالعه بازرسی تغذیه و سالمت ملی     

بررسی بحث اضافه وزن و چاقی جوانان، باید اقدامات مناسبی را انجام داد که  . به منظور)4(ر را نشان داده استسال اخی 40مبتال به اضافه وزن در

) 2007شناختی افراد ایجاد نماید. دانکن و دیگران( -ییر الگوي مشارکت در فعالیت هاي بدنی، تغییر بلند مدتی در رفتار و نگرش اجتماعیغعالوه بر ت

قدند افرادي که از لحاظ بدنی فعالترند از سالمت بیشتري برخوردارند و وجود تمایل به ادامه این معتولزوم توجه به افزایش فعالیت بدنی اشاره نموده 

) به بررسی چهل و شش پژوهش علمی در مورد 2006استیس و دیگران( .)7(فعالیت ها در افراد سبب افزایش سالمت در دوران بزرگسالی می گردد

افتند که در بیست و یک درصد از این پژوهش ها مشارکت در فعالیت هاي بدنی در دوران اولیه زندگی دری ،عوامل موثر بر اضافه وزن پرداخته بودند

روي فعالیت  ،. در بررسی دیگري که روي پنجاه و یک پژوهش انجام شده)21(داشته است بیشترین نقش را در ادامه فعالیت در دوران بزرگسالی

د داد که چهل مورد از پژوهش ها بر نقش مثبت فعالیت بدنی بر سالمت جسمانی و روانشناسی تاکیهاي بدنی آموزش محور انجام شد، نتایج نشان 

) داللت هاي تربیتی نظریه یادگیري شناخت اجتماعی را در تحقیق توصیفی، تحلیلی و استنباط منطقی 2011( . جاویدي و همکاران)19(داشته اند

ظریه می تواند الگو و چهارچوب مناسبی در سه حوزه شناختی، رفتاري و اجتماعی، جهت تجزیه و بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که این ن

انی تحلیل رفتارهاي مطلوب و نامطلوب و همچنین تقویت و تضعیف آنها ارائه نماید. براي افزایش مشارکت در فعالیت بدنی، شناخت متغیرهاي جسم

قد و وزن)، باورها و اعتقادات فردي و گروه هاي دوستان که میزان مشارکت در فعالیت هاي  و روانشناختی از جمله ویژگی هاي جسمانی(سن و

) در مقاله اي خود با استفاده از یک 2007جعفري و همکاران ( )13(جسمانی و سالمت زا را تعیین می کنند، از اهمیت زیادي برخوردار می باشند.

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کلیه تحقیقات توصیفی رابطه  2007تا  1990االتی از سال رویکرد تحلیلی غیرآماري به انتخاب و بررسی مق

د که معناداري را بین خودکارآمدي و رفتار ورزشی نشان می دهند. همچنین آنان اینچنین بیان می کنند که تحقیقات تجربی و غیرتجربی نشان دادن

ش داده و برنامه هایی که به منظور افزایش انتظارات نتیجه و خودکارآمدي طرح شده بودند، بطور شرکت در برنامه ورزشی خودکارآمدي را افزای

) نیز در مقاله خود با تعریف فوبی اجتماعی به صورت ویژگی هایی نظیر خجالت فزاینده، 2007مسعودنیا( )12(معناداري رفتار ورزشی را افزایش دادند.

ز انجام عمل در مألعام و ترس از ارزیابی منفی از سوي دیگران در محیط اجتماعی، به این نتیجه رسیده است اجتناب از تعامل اجتماعی، اضطراب ا

 )15(.که سازه خودکارآمدي به عنوان سازه اصلی در تئوري شناختی اجتماعی بندورا به خوبی توانسته است تغییرات در فوبی اجتماعی را تبیین کند

. نظریه استمدل مناسبی براي تعیین ساختار اجتماعی شناختی فعالیت هاي بدنی در نوجوانان و جوانان  )5،2004ابندورنظریه شناختی اجتماعی (

باندورا عوامل فردي را شامل دانش،  )13(.افراد را مورد بررسی قرار می دهدشناختی اجتماعی باندورا عوامل فردي، رفتاري و محیطی موثر بر رفتار 

و انتظارپیآمدهاي مرتبط با انجام رفتار می داند. عوامل رفتاري، اهداف کوتاه مدت، بلندمدت، عوامل محیطی، موانع و  6خودکارآمدي ادراك شده

باور افراد در رابطه با میزان تاثیرگذاري خود را شامل می شود که نقش مؤثري در "حمایت (تهدیدات و فرصت ها) را در بر می گیرند. عوامل فردي

ی نماید. باور افراد در رابطه با میزان تاثیرگذاري بر خود، بنیاد انگیزش و رفتار انسانی را تشکیل می دهد. افراد باید باور داشته تغییر شخص ایفا م

 ه وسیلهبك شده باشند(یا آگاه شوند) که داراي توانایی براي ایجاد تغییر(مثالَ فعال بودن) یا براي بوقوع پیوستن آن هستند. این ساختار توانایی ادرا

که ممکن است بر رفتار افراد تاثیر بگذارد، اندازه گیري می نماید. انتظار پی آمد نیز بر رفتارها تاثیر را افراد به منظور غلبه بر چالش ها و کمبودهایی 

ق بدن یدانشجویانی که از تعر می گذارد و مستقیماً با باورهاي شخصی افراد در رابطه با هزینه ها و منافع یک رفتار خاص در ارتباط است. مثالً

بیشتر فعالیت  ،کمتر در فعالیت هاي بدنی انرژي بر شرکت می کنند و یا دانشجویانی که به تناسب اندام خود اهمیت می دهند ،خوششان نمی آید

. عوامل رفتاري نیز بر استیشتر هاي بدنی انجام می دهند. هر چقدر انتظار پی آمد یک رفتار خاص مثبت تر باشد، احتمال مشارکت در آن رفتار ب

قابل  تغییر در تمرینهاي مربوط به فعالیت هاي مرتبط با تندرستی(دربرگیرنده اهداف کوتاه و بلندمدت این فعالیت ها) تاثیر می گذارند. اهداف

ی از برنامه ها و اهدافی است که  افراد براي دستیابی کوتاه مدت تاثیر بیشتري در وقوع تغییرات رفتاري دارند. متغیرهاي مدل شناختی اجتماعی بازتاب

در نهایت، عوامل محیطی که بر رفتار تاثیر می گذارند شامل حمایت کنند گان و موانع اجتماعی  )2(.در آینده آن را توسعه خواهند دادانجام رفتاري 

گران در راستاي تسهیل و تاثیر بر مشارکت فرد در . حمایت اجتماعی به کیفیت و کمیت کمک هاي دیاستموجود در راستاي انجام رفتاري خاص 

ا رفتاري خاص مربوط می باشد. حمایت هاي دیگران می تواند در ایجاد شرایط مناسب براي تغییر کمک کند و زمینه مثبتی را براي دیگر متغیره

در آنها تا حد زیادي می تواند بر رفتارهاي افراد تاثیر  مهم رفتاري فراهم آورد. مراکز آموزشی ساختارهاي محیطی مناسبی دارند که تعامالت اجتماعی

 بگذارند. از جنبه هاي ضروري آموزش و تحصیل، یادگیري چگونگی تنظیم هیجانات فردي و همچنین برقراري روابط متقابل مثبت با دیگران می

 

1 . NHanes 
2. Bandura 
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موزند، این مهارت هاي نهادینه شده تاثیر مثبتی در میزان زمانی که افراد کنش متقابل اجتماعی مؤثري را در درون مراکز آموزشی می آ )20(.باشد

موانع محیطی در حوزه فردي تا اجتماعی به طور مستقیم بر تاثیر موانع مختلف در مسیر مشارکت فرد در  )22(.آنان دارد یادگیري و تناسب روانی

خاص بیشتر باشد، احتمال کمتري وجود دارد که فرد در رفتاري رفتاري خاص را اندازه گیري می نماید. هر چقدر موانع در مسیر فرد در رفتاري 

  خاص مشارکت نماید.

تی از جمله فعالیت بدنی متغیرهاي شناختی اجتماعی تعدیل کننده و واسطه هاي قابل قبولی در تغییر ابتکاري در رفتارهاي مربوط به سالم     

سهولت یا سختی غلبه بر موانع شخصی یا محیطی فعالیت بدنی رابطه بین وقوع طبیعی  اعتقادات مربوط به کارآمدي درباره ،براي مثال )2(.هستند

در کنار مدل باندورا دیگر مطالعات استراتژي  )5(.تفییر در حمایت اجتماعی دریافت شده و کاهش فعالیت بدنی در دختران میانسال را تعدیل می نماید

شی را به عنوان متغیرهایی شناسایی کردند که میزان مشارکت در فعالیت بدنی را تعدیل می هاي خود کارآمدي، موانع دریافتی و میزان لذت بخ

) با تکیه بر مدل یادگیري شناختی اجتماعی باندورا، به ارزیابی معیارهاي شناختی اجتماعی براي بررسی میزان 2005( دیشمن و همکاران )6(.نمایند

نان در تحقیق خود با بررسی ابعاد مختلف مدل بندورا و بکارگیري ادبیات مرتبط با تحقیق آزمون فعالیت فعالیت بدنی در دختران میانسال پرداختند. آ

) 7NHLBI( ی، ریه و خونبموسسه قل ازسويمعرفی کردند که  2) را به عنوان آزمون کنترل شده تصادفی چند مرکزيTAAG(1دختران میانسال

سی فعالیت هاي بدنی در نظر گرفته شده اند که عبارتند از: خودکارآمدي براي غلبه بر موانع ضمانت می شد. در این مدل هفت متغیر جهت برر

ماعی فعالیت بدنی؛ استراتژي هاي خودکارآمدي؛ موانع دریافتی فعالیت بدنی؛ انتظارات پی آمد فعالیت بدنی؛ لذت بخشی فعالیت بدنی؛ حمایت اجت

در تسهیل تغییر رفتاري ایفا می نمایند. هر چند تعیین کننده اصلی و عامل مورد نظر نظریه شناختی  ریک از این متغیرها نقش مهمیفعالیت بدنی. ه

. خودکارآمدي  هر چقدر افراد بطور مؤثرتري، رفتارها و فعالیت هاي طراحی شده خود را انجام دهند، احتمال عادت استاجتماعی، خودکارآمدي 

ر مجموع، خودکارآمدي بواسطه تداخل آن در تعیین هر متغیر نظریه شناختی اجتماعی، به عنوان عامل کردن شان به یک رفتار خاص بیشتر است. د

نع دارند اصلی در نظر گرفته می شود. بدیهی است افرادي که در مسیر انجام رفتاري مؤثرتر باشند، تمایل بیشتري به پی آمدهاي مناسب، غلبه بر موا

. شاید دلیل برتر بودن استبرخوردارند. نظریه شناختی اجتماعی در کل بسیار ساده  ،که براي خود تعیین کرده اندو از تعهد بیشتري نسبت به اهدافی 

که با انجام اقداماتی خاص می توان به افزایش عادت هاي رفتاري خاص  استفاده از اصول نظري جمع آوري شده به عنوان اهدافی است ،این نظریه

. بخصوص اقداماتی که به منظور افزایش هستندیه شناختی اجتماعی با رفتارهاي مربوط به فعالیت هاي بدنی مرتبط متغیرهاي نظر )2(.افتدست ی

در مجموع روابط مثبتی میان حمایت دریافت  )6(.گردد خودکارآمدي صورت می گیرد، منجر به افزایش رفتارهاي مربوط به فعالیت هاي بدنی می

رفتارهاي مربوط به فعالیت بدنی مورد تایید قرار گرفته است. چنانکه در پژوهشی رابطه مثبت معنی داري بین  افراد، خودکارآمدي وازسوي شده 

د شده متغیرهاي خودکارآمدي ادراك شده، اهداف، منافع دریافت شده، حمایت خانوادگی و حمایت دوستان با رفتارهاي مربوط به فعالیت بدنی تایی

  )11(.است

وره زمانی مهمی است که رفتارهاي بدون تحرك بیشتري در آن به چشم می خورد. این دوره پیوستگی مؤثري را در توسعه عادت د ،دوره جوانی     

انجام  هاي رفتاري در سنین باالتر ایجاد می نماید. اگر فعالیت هاي بدنی سالمت زا در طول عمر به عادت هاي رفتاري پذیرفته شده تبدیل گردند،

آمار پایین انجام فعالیت هاي بدنی مرتب در میان دانشجویان و  )14(هاي بدنی و سالمت زا در سنین باالتر ادامه خواهد یافت.همیشگی فعالیت 

در دانشجویان ایجاب می رافقدان انگیزه کافی براي مشارکت در این گونه فعالیت ها، لزوم تحقیق در رابطه با عوامل مؤثر در ایجاد چنین رفتارهایی 

فعالیت هاي بدنی در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد را با استفاده از متغیرهاي نظریه شناختی اجتماعی مورد بررسی  ،پژوهش حاضر نماید.

ین کرد. تبیقرار می دهد تا مشخص نماید آیا می توان با استفاده از این دیدگاه نظري عوامل مرتبط با مشارکت در فعالیتهاي بدنی در بین جوانان را 

هدف از این مطالعه تعیین رابطه میان متغیرهاي الگوي شناختی اجتماعی و رفتارهاي مربوط به انجام فعالیت هاي بدنی در دانشجویان  ،بطور خاص

یه هاي ک گوابعاد الگوي شناختی اجتماعی(عوامل فردي، عوامل رفتاري و عوامل محیطی) که هر یبراي این منظور . استعلوم انسانی دانشگاه یزد 

در این پژوهش بکارگرفته شد تا با استفاده از روش هاي آماري(رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون)  مختلفی را دربرمی گیرند،

نکه چه فعالیت بدنی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ دیگر ای رفتارهاي مربوط بهبا نظریه شناختی اجتماعی مشخص شود آیا بین متغیرهاي مطرح در 

فعالیت بدنی در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد نظریه شناختی اجتماعی قادر به تبیین رفتارهاي مربوط به اندازه متغیرهاي مطرح در 

  ؟هستند

  

  

  

  
 

1.National Heart, Lung and Blood Institute 
2. randomized controlled multi-center trial 
3.National Heart, Lung and Blood Institute 
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  شناسی روش

علوم ان یدانشجوعالیت بدنی در با رفتار ف شناختی اجتماعیرابطه بین متغیرهاي پیش بین مطرح در نظریه بررسی  کهبا توجه به موضوع پژوهش 

علوم دانشجویان جامعه آماري مورد مطالعه، است. پیمایشی انجام شده - توصیفی، این پژوهش با رویکردي کمی و به روش است زدیدانشگاه  انسانی

مورگان با استفاده از شیوه نمونه نفر از جدول کرجسی و  349نفر که از بین آنها تعداد  3750حدود  91-92دانشگاه یزد در سال تحصیلی  انسانی

و  یلی، قشر دانشجو، رشته تحصیف سنیاز جمله ط يآمارجامعه  يها یژگیومقیاس با توجه به  ند.گیري تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد

سنجش متغیرهاي مطرح در نظریه  همراه بامورد استفاده قرار گرفته است.  همراه با اصالحاتی که در آن به عمل آمدهق، یشهر محل انجام تحق

براي ارزیابی متغیرهاي مطرح در مطرح گردیدند. نیز  ت تأهل)یت و وضعی(سن، جنسیت شناختیحوزه جمعاجتماعی، سواالت مربوط به  یشناخت

باالتر از ي ابزار اندازه گیري مقدار ضریب پایایی درونی(آلفاي کرونباخ) برا اجتماعی از طیف پنج درجه اي لیکرت استفاده شده است. ینظریه شناخت

کرونباخ خرده  يآلفا بوده است که نشان از پایایی باالي ابزار اندازه گیري دارد. دار یدرصد، معن α =05/0در سطح  براي هریک از مولفه ها75/0

بطور  يکه در بخش بعد وهشهاي این پژتجزیه و تحلیل آماري داده ک گزارش شده است.یبه تفک سهاس ها در ستون اول جدول شماره یمق

است. روش توصیفی شامل محاسبه فراوانی ها، درصدها، میانگین ها و انحراف  گرفتهدر دو سطح توصیفی و استنباطی انجام  ارائه شده، یلیتفص

بدین منظور  .اده شده استرابطه بین متغیرها استف براي بررسیون گام به گام) یرسون و رگرسیپ یب همبستگی(ضرو از آمار استنباطی استمعیارها 

تا مشخص شود که آیا  گردیداستفاده رفتار فعالیت بدنی دانشجویان  بین متغیرهاي پیش بین با شناخت رابطهبه منظور  ،آزمون همبستگی پیرسوناز 

رابطه  یمستقل جهت بررس Tمون از روش آزرفتار فعالیت بدنی دانشجویان(متغیر مالك) رابطه دارند یا نه؟  متغیرهاي پیش بین مطرح در مدل با 

ر مالك یت تأهل و متغیر سن و وضعیرابطه دو متغ یبررس يدر راستا 8ک طرفهیانس یل واریر مالك و از روش آزمون تحلیت با متغیر جنسیمتغ

ر تبیین واریانس متغیر دي پیش بین هر یک از متغیرهاو نقش به منظور تعیین سهم گام به گام در نهایت از روش رگرسیون استفاده شده است. 

   شده است. استفاده (متغیر مالك)تحت مطالعه

هاي استراتژی موانع خودکارآمدي،  لذت بخشی فعالیت بدنی،هاي ، از شاخصاجتماعی ینظریه شناختبراي سنجش متغیرهاي پیش بین بر مبناي      

هر شاخص در جدول  يه هایتعداد گواستفاده شد.  یت اجتماعی خانوادهحما حمایت اجتماعی دوستان، ،رگذاریمتغیرهاي خارجی تأث، و خودکارآمدي

  استفاده شده است.از طیف پنج درجه اي لیکرت ن شاخص ها یک از ایمربوط به هر  سواالتبراي پاسخ گویی به  ر ارائه شده است کهیز

  )1( شماره جدول

  ه هایتعداد گو  ریمتغ

  6  رفتار فعالیت بدنی

  6  یفعالیت بدن یلذت بخش

  3  حمایت اجتماعی دوستان

  4  حمایت اجتماعی خانواده

  5  رگذاریمتغیرهاي خارجی تأث

  8  موانع خودکارآمدي

  6  استراتژي هاي خودکارآمدي

  

  هایافته

درصد از  8/86است.  sd=  744/1با انحراف معیاري برابر با  26و حداکثر سن  18، حداقل سن 31/21در این بررسی میانگین سن دانشجویان بین 

دانشجوي دختر دانشگاه یزد به مقیاس پاسخ دادند. در بررسی  درصد 1/32پسر  و درصد   9/67 .هستنددرصد متاهل  6/12پاسخگویان مجرد و 

فعالیت بدنی  میزان انجام براي آزمون فرضیه رابطه بین تاهل با انجام فعالیت بدنی،با میزان  جمعیت شناختی-ارتباط بین برخی از متغیرهاي اجتماعی

با هم برابر است و   =094/0sigکه واریانس گروه هاي مختلف متاهل، مجرد و سایر با  می دهداین آزمون نشان استفاده شده است.  از آزمون تحلیل

)، نشان  = p> 959/3F ,05/0نتایج با توجه به مقدار(با گزارش   ANOVAتفاوتی بین واریانس آنها نیست. این در حالی است که خروجی جدول 

به طوري که گرایش به انجام فعالیت هاي بدنی در میان  داري ایجاد نموده است.آنان تفاوت معنیانجام فعالیت بدنی که تاهل در میزان  می دهد

میزان انجام  بین سن با رابطه ،براي آزمون فرضیهر از آن دو گروه دیگر است. بسیار پائین ت در گروه سایر دسته بندي شدند،افراد مطلقه و بیوه که 

انجام که سن در میزان  می دهد)، نشان  =p< 805/1F ,05/0از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج با توجه به مقدار (فعالیت بدنی 

مستقل استفاده شد. نتایج با  Tوناز آزممقایسه دختران و پسران از نظر انجام فعالیت بدنی  داري ایجاد ننموده است.آنان تفاوت معنیفعالیت بدنی 

دار بوده است و میزان انجام فعالیت هاي بدنی در دهد که تفاوت میانگین دو گروه معنی) نشان میP785/52  =)348(T;<001/0توجه به مقدار(

  پسران بیشتر از دختران است.
 

1. ANOVA 
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  ) آمار استنباطی متغیرهاي جمعیت شناختی2(شمارهجدول 

  صددر  یفراوان  بعد  ریمتغ

  تیجنس
  9/67  237  پسر

  1/32  112  دختر

  سن
744/1=Sd 

31/21=MD 

20-18  131  5/37  

23-21  187  6/53  

26-24  31  9/8  

  ت تأهلیوضع

  8/86  303  مجرد

  6/12  44  متأهل

  6/0  2  ریسا

  

  رفتار فعالیت بدنی:همبستگی چندگانه بین متغیرهاي پیش بین با 

 نتایجاین بدان معنا است که  داده هاي جمع آوري شده قویاً تایید شده است. به وسیلهن با رفتار فعالیت بدنی فرض رابطه بین متغیرهاي پیش بی 

، و حمایت )r=117/0؛ p >01/0: (با مقدار آزمون همبستگی هاي چند متغیره، همبستگی مثبت معنی داري را میان لذت بخشی فعالیت بدنی

 :با مقداررگذار یمتغیرهاي خارجی تأثو  )r=181/0؛ >01/0p( :با مقدار و حمایت اجتماعی خانواده )r=390/0؛ >001/0p: (با مقدار اجتماعی دوستان

)001/0p< 222/0؛=r(  با مقدار  موانع خودکارآمدي و) :1/0p<131/0؛=r ( با مقدار  خودکارآمديو استراتژي هاي) :001/0p<300/0؛=r( رفتار ، با

و با  )r=164/0؛>01/0p: (با مقدار با حمایت اجتماعی دوستان بین لذت بخشی فعالیت بدنی رابطه معناداري همچنین . نشان داده است فعالیت بدنی

 :با مقدار ولی با حمایت اجتماعی خانواده،نشان داده است رفتار فعالیت بدنیبا  )r=741/0؛>001/0p( :با مقدار خودکارآمدياستراتژیهاي 

)05/0p<94/0؛=r(  با مقداررگذار یرهاي خارجی تأثمتغیو با: )001/0< p 741/0؛=r(  با مقدار موانع خودکارآمديو با: )001/0 p< 741/0؛=r( 

؛ p >001/0( :با مقدار با حمایت اجتماعی خانواده ستگی معنی داري را نشان نداده است. همچنین بین متغیر حمایت اجتماعی دوستان،بهم

295/0=r(  با مقدار رگذاریمتغیرهاي خارجی تأثبا: )01/0< p 294/0؛=r(  با مقدار موانع خودکارآمدي و با: )001/0< p 245/0؛=r(  و با استراتژیهاي

متغیرهاي خارجی همبستگی معنی داري مثبتی مشاهده شده است. همچنین بین حمایت اجتماعی، با  )r=222/0؛ p >001/0( :با مقدار خودکارآمدي

 >001/0( :با مقدار خودکارآمديو با استراتژیهاي  )r=201/0؛ p >001/0( :با مقدار موانع خودکارآمدي و با  )r=146/0؛ >001/0p( :با مقداررگذار یتأث

p 223/0؛=r(  با مقدار موانع خودکارآمدي ، با رگذاریمتغیرهاي خارجی تأثهمبستگی معنی داري مثبتی مشاهده شده است. همچنین بین: )001/0p< ؛

194/0=r(  با مقدار خودکارآمدياستراتژي هاي و با: )001/0p<264/0؛=r(  موانع  همبستگی معنی داري مثبتی مشاهده شده است. همچنین بین

همبستگی معنی دار مثبتی مشاهده شده  رفتار فعالیت بدنیبا  )r=353741/0؛ p >001/0( :با مقدار خودکارآمديبا استراتژي هاي  خودکارآمدي،

  است.

  رفتار فعالیت بدنیماتریس همبستگی چندگانه بین متغیرهاي پیش بین با ) 3(شماره جدول

  Α M Sd 1 2 3 4 5 6 7  

             000/1  354/0  12/1  76/0  رفتار فعالیت بدنی  1

           000/1  **117/0  200/1  50/2  77/0  فعالیت بدنی یلذت بخش  2

         000/1 **164/0 ***390/0  949/0  30/2  75/0  حمایت اجتماعی دوستان  3

       000/1  ***295/0  094/0  **181/0  845/0  81/1  76/0  حمایت اجتماعی خانواده  4

5  
متغیرهاي خارجی 

  رگذاریتأث
83/0  96/2  128/1  222/0*** 175/0**  294/0***  146/0***  000/1      

    000/1  ***194/0  ***201/0  ***245/0  -016/0 **131/0  859/0  88/1  78/0  موانع خودکارآمدي  6

7  
ستراتژي هاي ا

  خودکارآمدي
82/0  13/2  944/0  300/0*** 058/0-  222/0***  223/0***  264/0***  353/0***  000/1  

001/0< P *** 01/0؛< P **  05/0؛< P * 
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  9رگرسیون گام به گام

ه آزمون گذاشته شده، از روش تحلیل که روابط آنها قبالً ب الگوي شناختی اجتماعیبه منظور ارزیابی قدرت تبیین متغیرهاي پیش بین مطرح شده در 

. جهت استفاده از رگرسیون گام به گام، با توجه به نتایج آزمون فرضیات عمل شده، تنها گردیدخطی چند متغیره، به روش گام به گام استفاده 

ان آنها با متغیر مالك مشاهده شده است. متغیرهاي پیش بینی در معادله وارد گردید که بر اساس نتایج آزمون هاي انجام شده، رابطه معنی داري می

 ت اجتماعی خانواده، موانع خودکارآمديحمایت اجتماعی دوستان، حمای ،متغیرهاي خارجی تأثیرگذار، لذت بخشی فعالیت بدنی شاخص هاي ،بنابراین

، تحلیل رگرسیون گام به می دهدنشان  ماره ش 4به عنوان متغیرهاي پیش بین مدنظر قرار گرفتند. همان طور که جدول کارآمداستراتژي هاي خودو 

با متغیر وابسته   (R)گام پیش رفته است. در گام اول، متغیر حمایت اجتماعی دوستان وارد معادله شده که میزان ضریب همبستگی آن  تنها دوگام 

. به دست آمده Ad (R2(= 150/0برابر با و ضریب تعیین تعدیل شده R2= 152/0به دست آمده است. در این مرحله، ضریب تعیین برابر 390/0

و ضریب تعیین تعدیل  R2= 199/0، ضریب تعیینR= 446/0، ضریب همبستگیخودکارآمديیعنی استراتژي هاي  ؛ است. با واردشدن دومین متغیر

صد از تغییرات متغیر وابسته (رفتار در 4/19افزایش یافته است. به عبارت دیگر، بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده،  R2) Ad(= 194/0شده برابر با 

استراتژیهاي و  تبیین می شود. متغیر حمایت اجتماعی دوستان خودکارآمدياستراتژیهاي دوستان و  فعالیت بدنی) به وسیله دو متغیر حمایت اجتماعی

و به همین دلیل وارد  استدرصد  05/0از . این در حالی است که میزان خطاي سایر متغیرها بیشتر هستندمعنی دار  0999/0در سطح  خودکارآمدي

در تبیین متغیر مالك بر اساس ضریب  خودکارآمديدوستان و استراتژیهاي  معادله رگرسیونی نشده اند. قضاوت در مورد سهم متغیر حمایت اجتماعی

. لذا سهم و استدرصد  256/0 دکارآمديخواستراتژیهاي درصد، به مراتب بیشتر از ضریب بتاي  449/0حمایت اجتماعی دوستان بتا، ضریب بتاي 

است. بر اساس بتاي استاندارد بدست آمده براي  خودکارآمدياستراتژیهاي در تبیین متغیر مالك بسیار بیشتر از  حمایت اجتماعی دوستاننقش 

در انحراف معیار متغیر رفتار فعالیت  390/0به اندازه  حمایت اجتماعی دوستانیک واحد تغییر در انحراف معیار  يبه ازا حمایت اجتماعی دوستان

درصد در انحراف معیار متغیر  221/0تنها  خودکارآمدياستراتژیهاي یک واحد تغییر در انحراف معیار ي بدنی تغییر ایجاد می گردد. در حالی که به ازا

  است. خودکارآمدياستراتژیهاي یار بیشتر از در تبیین متغیر مالك بس حمایت اجتماعی دوستانوابسته تغییر ایجاد می شود. لذا سهم و نقش 

  

  Pو  Fضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده،) خالصه مدل رگرسیون گام به گام همراه با 4(شماره جدول

  متغیر  

R 
ضریب 

  همبستگی

2R 
ضریب 

 تعیین

)Ad (
2R  ضریب

تعیین تعدیل 

  شده

خطاي 

  برآورد

تغییرات 

ضریب 

 R تعیین

F P  

1  
حمایت اجتماعی 

  اندوست
390/0  152/0  150/0  006/1  152/0  438/62  ***000/0 

2  
استراتژیهاي 

  خودکارآمدي
446/0  199/0  194/0  979/0  046/0  023/20  ***000/0 

  

  Pو Tبتا، یب استاندارد شدهاضربتا،  یبا) رگرسیون گام به گام همراه با ضر5(شماره جدول

  T  P  بتا یب استاندارد شدهاضر  بتا یباضر  متغیر  

  000/0*** 901/7 390/0  449/0  یت اجتماعی دوستانحما  1

2  
  حمایت اجتماعی دوستان

  خودکارآمدياستراتژیهاي 

390/0  

256/0  

339/0  

221/0 

858/6  

475/4 

***000/0  

***000/0  

      001/0< P *** 01/0؛< P **  05/0؛< P *  

  

مشخص شود. متغیر رفتار فعالیت بدنی اري، ارتباط ترکیب عوامل تعیین کننده در واقع رگرسیون چندگانه گام به گام به کار گرفته شد تا به صورت آم

که دانشجویان  می دهد)، نشان 05/0P<  :221/0 =B:(با مقدار خودکارآمدي)،استراتژیهاي P< :390/0=B 001/0:(با مقدار حمایت اجتماعی دوستان

بیشتري از خود نشان  رفتار فعالیت بدنیدر برنامه ها ورزشی خود ابراز نمودند،  بیشتري را خودکارآمديو استراتژیهاي  که حمایت اجتماعی دوستان

  دادند که تایید کننده نتایج فرضیات پژوهش است. 

  

  

 

1.Stepwise regression  



 191 یزه انجام فعالیت بدنی در  بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزدو ارتقاء انگ بررسی رابطه الگوهاي  شناختی اجتماعی

  

 

  و نتیجه گیري بحث

رار گرفت. یافته ها اجتماعی با رفتارهاي مرتبط با فعالیت بدنی در بین دانشجویان مورد آزمون ق یرابطه بین متغیرهاي نظریه شناخت ،در این پژوهش

نتایج  .هستنداجتماعی با انجام فعالیت بدنی در بین دانشجویان داراي ارتباط مثبت معنی داري  یکه متغیرهاي نظریه شناخت می دهندنشان 

نی(متغیر مالك) در (متغیر پیش بین) و متغیر انجام فعالیت بداجتماعی یشناختهمبستگی چند متغیره، رابطه بین چندین عامل تعیین کننده نظریه 

، اسپرینگر )9()2006( گرانیافته هاي این پژوهش تایید مجددي بر یافته هاي پژوهشی گوستاوسن و دی بین دانشجویان را مورد تایید قرار داده است.

 غیر انجام فعالیت بدنیمت اجتماعی با ینظریه شناختکه به بررسی رابطه بین متغیرهاي  )6( )2005( و دیشمن و دیگران )20()2006( و دیگران

متغیر حمایت که ارتباط بین )11( )2007( هرست و دیگرانبا بخشی از یافته هاي پژوهشی ج کسب شده اند بوده است. همچنین نتای پرداخته

  همخوانی دارد. ،اجتماعی دوستان با رفتارهاي فعالیت بدنی را مورد تایید قرار دادند

در نیز در این پژوهش د قرار گرفته، مورد تایی و فعالیت هاي بدنی ه در اکثر پژوهش هاي مربوط به ورزشمتغیر حمایت اجتماعی دوستان ک     

 جهتاست. در واقع محققان در پژوهش هاي خود دریافتند که جوانان براي مشارکت در ورزش نیاز به عاملی  شدهرگرسیون گام به گام مجدداٌ تایید 

یعنی تشویق دوستان متغیر مهمی در  )18(.وندددارند که این امر از طریق دوستان بوقوع می پی یت هاي بدنیدر فعال انگیزه دادن براي مشارکت

مچنین در انجام فعالیت بدنی آنان بوده است در حالی که در مورد متغیر حمایت خانواده به علت اینکه دانشجویان بیشتر در محیط خوابگاه هستند و ه

ت تاثیر دوستان قرار دارند چنین رابطه مثبت معنی داري مشاهده نشده است. همچنین در رگرسیون گام به گام نشان سنین جوانی افراد بیشتر تح

اجتماعی داراي رابطه مثبت و قوي تري نسبت به سایر  یاز بین دیگر متغیرهاي نظریه شناخت خودکارآمدياست که استراتژي هاي  شده داده

از هفت متغیر مدنظر به عنوان  عان داشتند،از این پژوهش و پژوهش هاي دیگر اذهمانگونه که نتایح حاصل ده است. متغیرها با انجام فعالیت بدنی بو

الزم است در یک پژوهش  متغیرهاي پیش بین تنها دو متغیر اثر معناداري را در رابطه با میزان فعالیت بدنی در میان دانشجویان نشان دادند، لذا

 هاگر براي مثال )8(.توجه شود دنی به متغیرها و عوامل محیطی، فردي، فرافردي، سازمانی، اجتماعی و عوامل تربیتیمربوط به فعالیت هاي ب

) در پژوهش خود از نظریه شناختی اجتماعی و نظریات دیگر مربوط به موضوع تحقیق براي تبیین بهتر رابطه بین عوامل مرتبط با انجام 2009(

 )10(.فعالیت بدنی سود جسته است

گرایش به انجام فعالیت هاي بدنی در میان افراد مطلقه و بیوه بسیار پائین تر از دو گروه مشخص گردید که  ،با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش

حاکی از ش همچنین نتایج پژوهو همچنین میزان انجام فعالیت هاي بدنی در پسران بیشتر از دختران گزارش شده است.  استمجرد ها و متاهل ها 

از قدرت تبیین  که است که حمایت اجتماعی دوستان و استرتژیهاي خودکارآمدي از قوي ترین پیش بین ها در نظریه شناختی اجتماعیاست آن 

، حمایت متغیرهاي پیش بین شد، همچنان که در رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داده. هستندمناسبی در پیش بینی رفتار فعالیت بدنی برخوردار 

درصد از واریانس انجام فعالیت بدنی را تبیین می نمایند که بیشتر از مقدار بدست آمده  4/19اجتماعی دوستان و استراتژیهاي خودکارآمدي توانستند 

ایج کسب شده نشان نت. است ،درصد از واریانس انجام فعالیت بدنی را تبیین نمایند9/0است که توانستند  )16()2008( در پژوهش مارتین و دیگران

متغیرهاي این که انگیزه هاي اصلی مشارکت در فعالیتهاي ورزشی را نمی توان تنها با متغیرهاي نظریه شناختی اجتماعی تبیین کرد و می دهد

هاي متنوع محیطی و همانطور که در بخش پیشین اشاره شد درکنار این متغیرها توجه به مدل هاي دیگر و متغیر ندارندنظریه قدرت تبینی باالیی 

  نیز از ضرورت باالیی برخوردار است.

  

  پیشنهادها

) 17)(2002( ه سالیس و دیگرانچنانچ، است وابسته فردي و اجتماعی افراد ابعاد مختلف زندگی  بهانجام انواع فعالیت هاي بدنی  اینکه به باتوجه

نی مجموعه عوامل روان شناختی، محیطی، اجتماعی، تربیتی و ...، دخیل هاي مربوط به مشارکت در فعالیت هاي بده معتقدند که در بررسی انگیز

ی که یزیرا توجه همزمان به آنها زمینه را براي شناخت بهتر تعیین کننده ها؛شوند هدر نظر گرفتاین ابعاد الزم است در پژوهش هاي خاص  ،هستند

) معتقد است که باید با استفاده همزمان از 2009( می آورند مهیا می سازند. هاگرزمینه هاي الزم را براي مشارکت افراد در فعالیت هاي بدنی فراهم 

مدل هاي روان شناختی، محیطی، تربیتی و مدل هاي اجتماعی به منظور دست یابی به شناختی جامع از عوامل مرتبط با انجام رفتار مربوط به 

رتبط با سالمت و فعالیت بدنی اگر الزم شد که از نظریه شناختی اجتماعی استفاده معتقد است براي شناخت رفتارهاي م فعالیت بدنی دست یافت. او

 همقایس مجال پژوهش این دیگر اینکه در )10(بهتر است که آن را با مدل هاي نظري دیگر ترکیب نموده تا به مدلی جامع تر دست پیدا نماییم. شود،

سنی و مقاطع مختلف  از گروه هاي دامنه اي آتی تحقیقات در باال و پائین تر نبود، لذا باید د قرار گرفته در طیف سنی و مقاطع تحصیلیافرا انگیزة

زمینه(سنجش ارتباط الگوهاي   این در ارزیابی قرار گیرند. همچنین به علت اینکه پژوهش هاي اندکی مورد دقیق تر مقیاس یک ایجاد تحصیلی براي

درباره این موضوع انجام  بیشتري جزئیات با تحقیقات می شود توصیه گرفته، ازاین رو انجام لیت بدن)انگیزه انجام فعاي و ارتقا شناختی اجتماعی

د کرد و به پذیرد تا با شناخت نوع رابطه و نوع تاثیرگذاري مولفه هاي مختلف بتوان راه کارهایی براي باال بردن انگیزه انجام فعالیت بدنی پیشنها

  نبال آن سالمت اجتماعی کل جامعه را ارتقا داد.دنبال آن سالمت جسمانی و به د
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