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برای شرکت در ورزش ( ع)ری امام علیبررسی عوامل انگیزشی دانشجویان دانشگاه افس

 های بدنی و فعالیت

  5سجاد محمدیاری دکتر،5، علی قائدی7صمد بگلری

 چکیده
بیرای شیرکت در ورزش و    (ع)هدس پژوهش حاضر بررسی  عوامل انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علیی 

 افسری دانشگاه دانشجویان تحقیر آماری جامعۀ. است تحلیلی – توصیفی پژوهش روش. های بدنی استفعالیت

(5299N =  )از ایطبقیه  تصیادفی  گیری نمونه روش به آنها از نفر 559 تعداد مورگان جدول اساس بر که بودند 

 542 تعیداد  مجمیوع  گردیدنید کیه در   انتخیاب  نمونیه  عنیوان  به نفر( 779 سال هر)  سوم و دوم یکم، هایسال

 و مارکلنید  ورزشیی  انگییزش  پرسشینامۀ  از تحقییر  اهیداس  بیه  ستیابید برای. شد داده عودت کامل پرسشنامه

برای اطمینیان   است، شده تأیید متعددی تحقیقات در پرسشنامه این روایی و پایایی اگرچه. شد استفاد اینگلدور

 از محتیوایی  و صیوربی  رواییی  تعییین  بیرای . از تطابر پرسشنامه با جامعۀ تحقیر روایی و پایایی آن بررسی شید 

 به توجه با که گردید استفاده تأییدی عاملی تحلیل از سازه روایی بررسی برای و متخصصان و کارشناسان راتنظ

 درونیی  همسیانی . بودند نظر مد شاخص برای مناسبی پیشگوی ها گویه تمامی آماره تی میزان و عاملی بار میزان

کننیدگان   شیرکت  از نفیر  59 تعیداد  بیا  مقدماتی مطالعۀ وسیلۀ به کرونباخ آلفای از استفاده با تحقیر متغیرهای

 آمیار  بخیش  در و توصیفی آمار از خام هایداده نمودن خالصه و بندیطبقه دادن، سازمان منظور به. بررسی شد

نتیایج نشیان داد کیه انگییزۀ قیدرت دارای      . گردید استفاده ای، تحلیل واریانستی تک نمونه آزمون از استنباطی

بنابرین بایستی نیازهای انگیزشی دانشجویان . باشدترین نمره مییزه اجبار پزشکی دارای پایینباالترین نمره و انگ

 .ها افزایش یابدبرآورده گردد تا تمایل آنها برای شرکت در این فعالیت

 (ع)های ورزشی، دانشگاه افسری امام علیانگیزه ورزش، فعالیت :کلیدی گانواژ
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 مقدمه
 ایین  و کرده حرکتى فقر دچار را او و گرفته انسان از را سریع عمل تکاراب امروز دنیاى در زندگى

 بیه  ورزش. اسیت  آورده پدید وى براى را اجتماعى و روانى جسمى، عدیده مشکالت حرکتى فقر

 نحیو  بیه  را مشکل این تواندمى بخش فرح و ارزان اىوسیله عنوان به و راهبردى ه حلی را عنوان

   (.7545 ،ممتازبخش) کند حل مطلوب

تحقیقییات متعییدد انجییام شییده در زمینییۀ ورزش بیییانگر اهمیییت و نقییش مهییم ورزش در   

بیا بررسیی تیأثیر ورزش    ( 7509)فراهیانی و همکیاران   . هیا اسیت  ابعاد مختلیف زنیدگی انسیان   

بییر پیشییرفت تحصیییلی دانییش آمییوزان نشییان دادنیید کییه ورزش صییبحگاهی بییر پیشییرفت     

، بییا بررسییی (7540)نییژاد  رمضییانی. اداری داردتحصیییلی دانییش آمییوزان دختییر تییأثیر معنیی  

کیفیییت زنییدگی افییراد شییرکت کننییده و غیییر شییرکت کننییده در ورزش نشییان داد کییه بییین   

کننییده در ورزش همگییانی تفییاوت   کننییده و غیییر شییرکت   کیفیییت زنییدگی افییراد شییرکت  

هییای ،  بییا بررسییی تییأثیر مشییارکت در فعالیییت  (7505)افییروزه . داری وجییود داشییت معنییی

هیای ورزشیی تفریحیی     بر کیفییت زنیدگی نشیان داد کیه شیهروندانی کیه در فعالییت        ورزشی

هییای جسییمانی، سییالمتی  مشییارکت دارنیید، از نظییر عملکییرد فیزیکییی، ایفییای نقییش، درد    

عمییومی، سییرزندگی و شییادابی، کییارایی اجتمییاعی و عییاطفی و سییالمت روانییی در سییطح       

بیه طیور   . هیا ندارنید  گونیه فعالییت  باالتری از شهروندانی هستند کیه هییچ مشیارکتی در ایین     

هییای ورزش باعییر پیشییرفت و توسییعه در ابعییاد مختلییف زنییدگی   کلییی شییرکت در فعالیییت 

ورزشییکاران نسییبت بییه غیییر   نشییان دادنیید کییه  ( 5979) 7کییاکس و همکییاران . گییرددمییی

طلبییی و  جییویی، جامعییه ترنیید و از اعتمییاد بییه نفییس، میییل بییه رقابییت   ورزشییکاران بییاهوش

در ( 5991) 5اسییمیت و همکییاران . و اضییطراب کمتییری برخوردارنیید  گییردی بیشییتر   بییرون

نفیر انجیام دادنید، بیه اییین      757هفتیه بیر روی    75تیا   79تحقیقیی در جنیوب اسیترالیا طیی     

نتیجه رسییدند کیه انجیام مرتیب ورزش و فعالیتیت بیدنی در کیاهش اسیترس، کیاهش فشیار           

( 5990) 5کییواکلی .دخییون و بهبییود کیفیییت زنییدگی افییراد مییورد بررسییی نقییش مییؤثری دار 
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در تحقیقییی بییا عنییوان توسییعه اجتمییاعی از طریییر ورزش بیییان نمییود کییه ورزش و فعالیییت   

توانید سیبب بهبیود رفتیار و روابیط اجتمیاعی افیراد، سیالمت فیزیکیی و همچنیین            بدنی،  میی 

 .سالمت روانی آنان گردد

، بییه از طرفییی آنچییه در جهییان امییروز بیییش از همییه اهمیییت دارد نیییروی انسییانی اسییت  

نحییوی کییه بیشییتر اقتصییادانان بییزرگ معتقدنیید آنچییه در نهایییت رونیید توسییعه اقتصییادی و    

، 7دسیی و راییان  )منیابع انسیانی آن کشیور اسیت      اجتمیاعی ییک جامعیه راتبییین میی کنید،      

کننیید کییه نیییروی انسییانی مییورد نظرشییان هییا و ادارات سییعی میییبنییابراین سییازمان(.  5999

هییا یکییی از مهمتییرین راه. یط کییاری خییود حاضییر شییوندسییالم، بییا انگیییزه و خشیینود در محیی

هییای بییدنی و ورزشییی بییرای بییه دسییت آوردن چنییین نیییروی کییاری، پییرداختن بییه فعالیییت  

هییای بییدنی هییای متفییاوتی در ورزش و فعالیییت افییراد بییا انگیییزه (. 7508پییور، صییفی)اسییت 

 سییالمتی حفییظ کییه دهیید مییی نشییان (7512)کاشییف  تحقیییر کننیید، نتییایجشییرکت مییی

 رمضییانی کییه صییورتی در. بییود همگییانی ورزش در کننییده شییرکت افییراد هییدس متییرینمه

 در لییذت احسییاس و نشییاط کسییب هییدس بییا درصیید 44 کییه دریافییت (7515)آبییادی  خلیییل

ریییزی هدفمنیید، شییناخت اهییداس و  بییه منظییور برنامییه . کننیید مییی شییرکت ورزش همگییانی

دسییت انییدرکاران و  هییای بییدنی مییورد توجییه   هییای مشییارکت در ورزش و فعالیییت انگیییزه

هیا و  ایین اگیر سیازمان   بنیابر (. 7544نیژاد و همکیاران،   رمضیانی )ریزان قرار گرفته اسیت  برنامه

هییای ادارت بخواهنیید بییا افییزایش میییزان مشییارکت نیییروی انسییانی خییود در ورزش و فعالیییت 

وری نیییروی انسییانی خییود اسییتفاده نماینیید، بایسییتی بییدنی، از  ظرفیییت آن در راسییتای بهییره

ریییزی و اهییداس افییراد بییرای شییرکت در ورزش پییی بییرده و بییر مبنییای آن برنامییه  انگیییزه بییه

هییای مییؤثر  در واقییع بییدون انگیییزه و شییناخت آن امکییان فعالیییت   . مناسییب انجییام دهنیید 

 . آموزشی از بین خواهد رفت -ورزشی

 بیان مسئله
ورزش . تامروزه توجه به ورزش و فعالیت بیدنی ییک انتخیاب نیسیت، بلکیه ییک ضیرورت اسی        

رییزی صیحیح    های زیادی در خیود نهفتیه دارد و بیا میدیریت و برنامیه     فعالیتی است که قابلیت

                                                                                                                                       

1. Decie&Ryny 
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 تیاهم .برداری کردهای آن در جهت توسعه یک جامعه و سازمان بهره توان از مزایا و قابلیت می

 توسیعه  ،یاقتصیاد  توسیعه همچیون  مفیاهیمی  رابطه آن با  ،ستین دهیپوش یکس چیه ورزش بر

 یجوامع معاصر بر جا تیرا بر وضع یاثرات ژرف... وری سازمانی، کیفیت زندگی و بهره ،یاعاجتم

 ک،یی ماننید منشیور المپ   یالملل نیب یها منشور ها و هیانیاز ب یاریدر بس؛ به نحوی که نهاده است

 کیی سازمان ملل متحد بیه ورزش بیه عنیوان     یمجمع عموم و ورزش، تیترب یالمللنیمنشور ب

در جهیت   یگیردد و عامیل مهمی   یباعیر توسیعه می    یاندهیکه به طور فزا یانسان و یحر عموم 

بیه خیاطر قیدرت ورزش در    (. 7،5975ادااوک) است دهیگرد دیکأت فردی و اجتماعی است، توسعه

 5992و صلح بود که سازمان ملل متحد سیال   شرفتیپ توسعه، ،یسالمت ت،یو ترب میتعل جیترو

توسیعه و  تواند باعر می ورزش .(5،5992سازمان ملل متحد) دینام یبدن تیرا سال ورزش و ترب

 یریی گ که شیامل شیکل  گردد  باالتر نیسن تا یو نوجوان یکودک نیاز سن یروابط اجتماع میتحک

 شیود  یافیراد جامعیه می    یو اجتمیاع  یروحی  ،یرشید عقلی   نهفتیه،  یهیا  بروز استعداد ،تیشخص

ی و عامل فرهنگ کم،یو  ستیورزش در قرن بسد ر بنابراین به نظر می (.7545،یشمیابر ینیحس)

 حیل  راه توانید  می و شود یبشر محسوب م یبهبود زندگ یبرا یمهم اجتماعی، فردی و اقتصادی

وری سازمانی  ی افراد جامعه، بهرهو معنو یاجتماع ،یروان ،یسالمت جسمان نیتأم یبرا مناسبی

 . باشد ...و

باشید کیه   هیای نظیامی و فیضییه ارتیش میی     گاهیکیی از دانشی   (ع)دانشگاه افسری امام علیی 

مییدار جهییت دفییاع از مرزهییا و حفییظ تمامیییت رسییالت آن پییرورش افسییرانی انقالبییی و والیییت

ارضییی کشییور اسییت و یکییی از عوامییل اثرگییذار در تییأمین اهییداس کییالن سییازمان، منییابع      

وری و این دانشگاه هیم ماننید هیر سیازمان دیگیری بیه دنبیال افیزایش بهیره         . انسانی آن است

هییای مختلییف و توسییعه فییردی و   التحصیییالن خییود در زمینییه موفقیییت دانشییجویان و فییارغ 

هییای افسییر موفییر و بییارز داشییتن آمییادگی اجتمییاعی آنهییا اسییت، عییالوه بییر اییین از شاخصییه 

.. جسییمانی بییاال، تعامییل اجتمییاعی مناسییب، نشییاط و شییادابی، سییالمتی، اعتمییاد بییه نفییس و  

توانید تیأثیر بیه سیزایی در ارتقیای      هیای بیدنی میی   عالییت باشد کیه مشیارکت در رزش و ف  می

رییزی  هیا بایسیتی برنامیه   بیه منظیور دسیتیابی بیه ایین شیاخص      . ها داشیته باشید   این شاخص
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مناسییبی در جهییت شییرکت در ورزش و فعالیییت بییدنی صییورت پییذیرد؛ اییین امییر ممکیین       

در واقیع  . یید هیا شیرکت نما  نخواهد بیود مگیر اینکیه فیرد بیا عالقیه و رغبیت در ایین فعالییت         

 دارنید  جرییان ییادگیری   در ایکننیده  تعییین  نقیش  کیه  هسیتند  هیایی انگیزه از رغبت و عالقه

 ییادگیری  نتیجیه  در و پشیتکار  دقیت، کوشیش،   کیه  کننید میی  عمیل  هیایی محرک عنوان به و

بییا توجییه بییه نقییش مهییم و حیییاتی ورزش در رسییالت اییین   .دهنیید مییی افییزایش را یادگیرنییده

د نظیر قیرار دادن ایین نکتیه کیه تیا بیه حیال تحقیقیی در ایین زمینیه            دانشگاه و همچنین می 

هییای در اییین دانشییگاه انجییام نگرفتییه اسییت، تحقیییر حاضییر بییا هییدس شناسییایی انگیییزه     

هییای ورزشییی و ارائییه راهکارهییایی در  دانشییجویان اییین دانشییگاه بییرای شییرکت در فعالیییت  

 .فتها صورت پذیرجهت افزایش انگیزه برای شرکت در این فعالیت

 هدف تحقیق
های ورزشی  برای شرکت در فعالیت (ع)های دانشجویان دانشگاه افسری امام علیشناسایی انگیزه

 .هاو ارائه راهکارهایی در جهت افزایش انگیزۀ آنها برای شرکت در این فعالیت

 سؤاالت تحقیق
بییرای ( ع) هییای انگیییزه ورزشییی دانشییجویان دانشییگاه افسییری امییام علییی     شییاخص -7

هییای انگیزشییی هییای بییدنی کدامنیید؟ و کییدام شییاخص ورزش و فعالیییت شییرکت در

 تأثیر بیشتری دارد؟

هیای انگییزش ورزشیی دانشیجویان سیال یکیم، سیال دوم         چه تفیاوتی بیین شیاخص    -5

 وجود دارد؟ (ع)و سال سوم دانشگاه افسری امام علی
 

 مبانی نظری و پیشینه
 از اسیت  عبیارت  انگییزه  سیازمانی  ظیر ن از. اسیت  حرکیت  و پویایی معنای به اصطالح در 7انگیزه

 سیازمان  که دکن می هدایت هایی راه سوی به را آن و کرده تحریک را رفتار که درونی یندهایآفر

  .برد می سود آن از مجموعه یک عنوان به

 از خیاص  هیدفی  بیه  رسییدن  بیرای  را فیرد  کیه  اسیت  عیاملی  گونیه  هر انگیزه فردی دید از

                                                                                                                                       

1. Motivation 
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 باعیر  کیه  داننید  میی  درونیی  حیاالت  را انگییزش  عمومیاً  ردممی . دارد میی  وا فعالییت  بیه  درون

 در واقیع  انگییزش . دهید  نشیان  تماییل  دیگیر  کارهیای  از بییش  کارهیایی  انجام به فرد شود می

 :زا عبارتند کهاست  اصلی عنصر سه شامل

 رفتیار  فیرد  هیر  شیوند میی  باعیر  د کیه هسیتن  نیروهیایی : ررفتیا  ۀکننید  فعال نیروهای -7

 ؛باشد داشته مشخصی

 عبیارت  بیه  ،کننید  میی  هیدایت  چییزی  سیوی  بیه  رارفتیار  : هکننید  هیدایت  وهیای نیر -5

 ؛است هدفدار انگیزش دیگر

و  فعیال  هیدس  بیه  ییابی  دسیت  جهیت  دررا  انسیانی  رفتیار : دهنیده  تیداوم  نیروهیای  -5

 (.7515شیرازی، ) دهدیم تداوم آن به و بخشیده نیرو شده هدایت

 و. کنییدمییی عمییل بییه وادار را زنییده موجییود کییه اسییت انگیختگییی از حییالتی انگیییزه،

 بییه ودار را او کییه اسییت زنییده موجییود درونییی حالییت یییک یییا میییانجی فرآینییدی انگیییزش

 گونیۀ  بیه  تیوان نمیی  را انگییزش  ییا  انگییزه . دهید میی  سیوق  عمیل  سیوی  به و کندمی فعالیت

 چنیییین نتیییایج و زنیییده موجیییود رفتارهیییای راه از را آن بایییید و کیییرد مشیییاهده مسیییتقیم

 فرآینیدی  عنیوان  بیه  را کیار  انگییزش  تیوان میی . (7545 سیاعتچی، ) کیرد  سیتنباط ا رفتارهایی

 در حرکیت  بیه  و بخشید  میی  نییرو  بیه هیدس   ییابی  دسیت  راسیتای  در را فیرد  کیه  کیرد  تعریف

انگییزه   .(7541سیاعتچی،  ) باشید  بیرونیی  ییا  نیی  درو توانید میی  نیروزاییی  ایین  آورد، منبعمی

میییزان تییالش و فعالیییت هییر   . رزش اسییتتییرین مباحییر در روانشناسییی و یکییی از جالییب 

 انگیییزش(. 7545عبییدلی،)ورزشییکار در مسیییر موفقیییت بییه میییزان انگیییزش او بسییتگی دارد  

 شییرکت و شییرکت اصییل بییا اسییت؛ زیییرا  ورزش روانشناسییی در موضییوعات تییریناز اصییلی

درونیی،   هیای انگییزش  درونیی، از  ییا  انید بیرونیی  ییا  هیا انگییزش  .دارد ارتباط ورزش در نکردن

 و هییای بیرونییی، پییاداش، جییایزه انگیییزش از و شییخص رشیید و ورزش در شییرکت بییه عالقییه

 .(7545 موسوی و مسیبی، واعظ)زد  مثال توان می را ستایش

 بسیتن  کیار  بیه  بیر تمیایالت،   ییافتن  تسیلّط  و پیرداختن  فطیری  گیرایش  درونیی،  انگییزش 

و  7راییان )اسیت   بهینیه  هیای  چیالش  کیردن  تمیایالت و جسیتجو   دادن انجیام  در هیا  توانیایی 

 بییر در را خودسییامان انگیییزش از بییاالیی درونییی درجییات انگیییزش(. 5999همکییاران، 

                                                                                                                                       

1. Ryan 
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 را درگییر  خیود  آزادانیه  آن افیراد  در کیه  اسیت  هیایی دهنیدۀ موقعییت   و نشیان  گییرد  میی 

( 5977و همکیاران،   7کوسیورکار )نماینید  میی  خیود  عالقیه  میورد  و بخیش  لیذت  هیای  فعالییت 

 را کنتیرل  و تبحیر  احسیاس ،لذت عالقیه،  کیار  انجیام  در رنید، دا درونیی  انگییزش  کیه  افیرادی 

 تیا  دهید  میی  قیرار  فشیار  تحیت  را درونیی فیرد   انگییزش  (.5979، 5گیویترز )نماینید   میی  تجربه

 تیرین کیه خودمختیار و خودسیامان    دهید  انجیام  شخصیی  و لیذت  عالقیه  دلییل  بیه  را فعالییت 

 (5977کوسورکار و همکاران، )است  انگیزش شکل

 و انگییزد میی  بیر  کیاری خیاص   انجیام  بیه  را فیرد  خیارجی  عامیل  ییک  ونیی بیر انگیزش در

 ارزش کیار  بیه  وابسیته بیوده و    داد بیرون  بیه  دهنید کیه  انجیام میی   علت این به را فعالیت افراد

 حیالتی  نییز  انگیزشیی  بیی (. 5977، 5کوسیورکار و همکیاران  )فعالییت   شوند، نیه خیود  می قائل

 شیود کیه   میی  اطیالق  هنگیامی  و اسیت  عمیل  ییک  انجیام  بیرای  قصد فرد فاقد آن در که است

راییان و  )نمایید   امیور مختلیف عنیوان    در درگییری  هنگیام  را خیود  دالییل  توانید  نمیی  شیخص 

 (.5999همکاران، 

ورزشیکاری  . شیوند در واقع انگییزه پاییۀ تمیام کارهیایی اسیت کیه بیه دلخیواه انجیام میی           

درصید تیوانش را   799قه کنید و در مسیاب  که انگیزۀ درسیتی داشیته باشید، جیدی تمیرین میی      

هییای در زمینییه انگیییزه شییرکت در ورزش و فعالیییت(. 7508نجفییی پییور، )گیییرد بییه کییار مییی

 و آمییوزش کارکنییان روی کییه تحقیقییی در: بییدنی تحقیقییات متعییددی صییورت پذیرفتییه اسییت

 رضییایت و هییا انگیییزه ورزشییی کمتییر هییای محیییط در شیید مشییخص کرمانشییاه اسییتان پییرورش

 موجییب ورزشییی هییای محیییط و وظییایف ماهیییت در درونییی حریکییاتت و دارد وجییود بیرونییی

 هییایخصیصییه مییاهوی ابعییاد سییمت بییه زمینییه اییین در موجییود هییای نگییرش تییا اسییت شییده

 اسییتان جوانییان و ورزش کارکنییان درونییی انگیییزش همچنییین. کنیید پیییدا سییوق کییاری

: شییعبانی، عرفییانی و حکمتییی )اسییت  شییده آنهییا شییغلی موفقیییت ایجییاد موجییب کرمانشییاه

 جییزء وزن کییاهش و روحیییه تغییییر کییه رسییید نتیجییه اییین بییه نیییز (7518)ایرانییی .(7505

 (7515)شیییری .اسییت همگییانی ورزش هییای فعالیییت در زنییان شییرکت هییای انگیییزه مهمتییرین

 کییه داد نشییان همگییانی، ورزش در شییرکت بیرونییی و درونییی هییای انگیییزه مقایسییه بییا

                                                                                                                                       

1. Kusurkar R, Ten Cate TJ, Van Asperen M, Croiset G 
2. Gutiérrez 
3. Kusurkar R, Croiset G, Ten Cate OTJ 
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 دریافیت  نییز  (7515) االسیالم  شییخ  . دارد اولوییت  بیرونیی  هیای انگییزه  بیر  درونیی  های انگیزه

 و 5، وازو(5999) همکییاران و 7سییارازین .دارد اولویییت در زنییان بییرای تیینش کییاهش کییه

 و مثبییت کننییدۀ بینییی پیییش عامییل انگیییزۀ لییذت، کییه کننیید مییی بیییان(  5995)  همکییاران،

 و 5بردلیی  .اسیت  کننیدگان  شیرکت  و مربییان  تأکیید  میورد  و اسیت  تیداوم ورزش  برای مهمی

 را ورزشییی  هییای فعالیییت در سییالمندان انگیییزۀ شییرکت  مهمتییرین ،( 5992)  همکییاران

از تجربیییه (  5972)و همکیییاران  8وایسیییک .کردنییید بییییان جسیییمانی آمیییادگی و سیییالمتی

. هیای ورزشیی نیام بردنید    سرگرم کننده بودن به عنوان ییک انگییزه بیرای شیرکت در فعالییت     

 ورزش در حضییور از پسییر دانشییجویان نگیییزۀا کییه معتقدنیید ،( 5977)  همکییاران و 2ایگلییی

 .است فردی هایمهارت بهبود و رقابت بردن، لذت

 روش تحقیق
. گردیید  آوری جمیع  مییدانی  صورت به هاداده که است تحلیلی – توصیفی پژوهش حاضر روش 

 جیدول  اسیاس  بیر  کیه  بودنید (  = 5299N) افسیری  دانشیگاه  دانشجویان تحقیر آماری جامعۀ

 و دوم یکیم،  هیای سیال  از ایطبقیه  تصادفی گیری نمونه روش به آنها از نفر 559 تعداد مورگان

 پرسشینامه  542 تعیداد  مجمیوع  در. گردیدنید  انتخاب نمونه عنوان به نفر( 779 سال هر)  سوم

 ورزشیی  انگییزش  پرسشنامه استاندارد از تحقیر اهداس به دستیابی برای. شد داده عودت کامل

 سیؤال  27 و مقییاس  خیرده  78 دارای پرسشنامه این. شد استفاد ،(7001) 5اینگلدور و مارکلند

 ،(سیؤال  5)جسیمی  بازیابی ،(سؤال8)استرس مدیریت: از عبارتند آن هایمقیاس خرده که است

 ، اجبیار (سیؤال 8)رقابیت  ،(سیؤال  8) پیونیدجویی  ،(سیؤال 8) اجتمیاعی  تأیید ،(سؤال 8) چالش

، ظیاهر  (سیؤال 8)وزن  ، کنتیرل (سؤال5)، سالمتی(سؤال5)بیماری  از ، اجتناب(سؤال5)پزشکی

دارد  وجود درجه 5  سؤال هر برابر در. (7جدول )  (سؤال5)چابکی  و (سؤال8) ، قدرت(سؤال8)

 بیا  مخیالفم  کیامالً  از عبارتنید  کند کیه  می مشخص را دهنده پاسخ فرد با سؤال ارتباط میزان که

                                                                                                                                       

1. Sarrazin 
2. Vasou 
3. Bradly 

4. Visek 
5. Egli et al 
6. Markland  & Ingledew 
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 .شود می امتیازگذاری (5) نمره ترینبیش با موافقم کامالً عبارت تا (7) نمره کمترین

بیرای   اسیت،  شیده  تأییید  متعیددی  تحقیقیات  در پرسشینامه  ایین  رواییی  و پاییایی  چه اگر

 بییرای. اطمینییان از تطییابر پرسشیینامه بییا جامعییۀ تحقیییر روایییی و پایییایی آن بررسییی شیید   

 بررسییی بییرای و متخصصییان و کارشناسییان نظییرات از محتییوایی و صییوری روایییی تعیییین

 و عیاملی  بیار  مییزان  بیه  توجیه  بیا  کیه  گردیید  اسیتفاده  تأیییدی  عیاملی  تحلییل  از سازه روایی

 .بودند نظر مد شاخص برای مناسبی پیشگوی ها گویه تمامی t-value میزان

 مطالعییۀ وسیییله بییه کرونبییاخ آلفییای از اسییتفاده بییا تحقیییر متغیرهییای درونییی همسییانی

 نتییایج ، 7بییه جییدول  توجییه بییا. شیید انجییام کننییدگان شییرکت از نفییر 59 تعییداد بییا مقییدماتی

 تییوانمییی بییود، 1/9 از بیشییتر هییاشییاخص تمییامی کرونبییاخ کییه مقییدار آن در آلفییای آزمییون

 از گیییری انییدازه ابییزار و بییوده مناسییبی پایییایی دارای هییاشییاخص تمییامی کییه نمییود اذعییان

 خالصییه و بنییدیطبقییه دادن، سییازمان منظییور بییه. اسییت برخییوردار خییوبی درونییی همسییانی

تییی تییک  آزمییون از اسییتنباطی آمییار بخییش در و توصیییفی آمییار از خییام هییایداده ودننمیی

 نییرم از اسییتفاده بییا هییاداده تحلیییل و تجزیییه. گردییید اسییتفاده ای، تحلیییل واریییانسنمونییه

 .پذیرفت انجام Amos 22 و spss 22آماری افزارهای

 

 بخش االت هرؤهای پرسشنامه و همسانی درونی س ها و آیتم شاخص: 7جدول

 آلفای کرونباخ ها گویه شاخص

مدیریت 

 استرس

 .دهدمجالی برای تفکر به من می

 .دهدتنش و استرسم را کاهش می

 .دهدمدیریت بر استرسم را افزایش می

 .شوم از استرس رها می

36/1 

بازیابی 

 جسمی

 .دهداحساس خوبی به من می

 .دانمورزش را نیروبخش می

 .خودم را سرحال کنم

83/1 
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 آلفای کرونباخ ها گویه شاخص

 ذتل

 .بخشی دارم از انجام حرکات آن احساس لذت

 .دانمخود ورزش کردن را ماهیتاً مفید و خوب می

 .برماز ورزش کردن لذت می

 .کنمبهترین لحظاتم هنگامی است که ورزش می

83/1 

 چالش

 .هدفی پیدا کنم و برای رسیدن به آن تالش کنم

 .دهد تا با آن مواجه شومهای شخصی به من میچالش

 .ام را بهبود بخشمهای شخصیارتمه

 .ام داشته باشمارزیابی از خودم در برابر استانداردهای شخصی

85/1 

تأیید 

 اجتماعی

 .دهدارزشم را به دیگران نشان می

 .های خود را با دیگران مقایسه کنمتوانایی

 .های خود را بشناسممهارت

 .دهند توانند انجامبه انجام اموری بپردازم که سایرین نمی

82/1 

 پیوندجویی

 .زمان را با دوستانم سپری کنم

 .برمهای اجتماعی ورزش کردن لذت میاز جنبه

 .از بودن با مردم سرگرم شوم

 .دوستان جدیدی پیدا کنم

36/1 

 رقابت

 .های جسمی برنده باشمدوست دارم در فعالیت

 .رقابت را دوست دارم

 .برماز رقابت کردن لذت می

می سرگرم کننده هستند، مخصوصاً که رقابت هم های جسفعالیت

 .وجود دارد

35/1 

اجبار 

 پزشکی

 .تجویز دکتر به من بوده است

 .ام سرایت کند، جلوگیری نمایمتواند به خانوادهاز بیماری که می

 .توانم را بعد از بیماری یا مصدومیت بازیابی نمایم

18/1 

اجتناب از 

 بیماری

 .تناب کنمها اج از ابتال به بیماری

 .از مشکالت مربوط به سالمت اجتناب کنم

 .های قلبی جلوگیری کنم از بیماری

31/1 
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 آلفای کرونباخ ها گویه شاخص

 سالمتی

 .بدن سالمی داشته باشم

 .ام را حفظ کنمخواهم سالمتیمی

 .بیشتر حس سالمتی داشته باشم

82/1 

 کنترل وزن

 .تناسب اندامم را حفظ کنم

 .وزنم را کاهش دهم

 .وزنم را کنترل کنم

 .شودهایم میکردن باعث سوختن چربیورزش 

36/1 

 ظاهر

 .دهدتر نشان میمرا جوان

 .بدن خوبی داشته باشم

 .بخشمظاهر جسمانیم را بهبود می

 .تر شومجذاب

85/1 

 قدرت

 .سازدتر مییبدنم را قو

 .دهدام را افزایش میمیزان تحمل و سرسختی

 .تر شومقوی

 .هایم را تقویت کنمماهیچه

81/1 

 چابکی

 .بدنم چاالکی باالیی داشته باشد

 .پذیری بدنم را حفظ کنم انعطاف

 .پذیر نشان دهم خودم را انعطاف

83/1 

 

 هایافته
با توجه . استفاده شد سنواسمیر -سوموگرلکهای تحقیر از آزمون برای بررسی نرمال بودن داده

شود که چون مقدار سیطح   می چنین نتیجه گرفته k-s، از آزمون (5جدول )به نتایج این آزمون 

های پرسشینامه توزییع   ،  بنابر این دادهα=  92/9داری بزرگتر از سطح آزمون است، یعنی  معنی

 .های پارامتر یک استفاده شد ها از آزمون طبیعی دارد، به همین دلیل برای انجام آزمون فرضیه

 

 



 623/  ...(ع)انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علیعوامل بررسی 

 

ها در  عی بودن دادهاسمیرنوف برای بررسی وضعیت طبی –نتایج آزمون کلموگروف  :2جدول

 پرسشنامه

 داری سطح معنی k-s انحراف استاندارد میانگین تعداد شاخص

 945/9 525/7 812/9 074/8 542 مدیریت استرس

 277/9 457/9 251/9 758/2 542 بازیابی جسمی

 915/9 545/7 587/9 990/2 542 لذت

 959/9 552/7 595/9 405/8 542 چالش

 750/9 777/7 510/9 105/8 542 یید اجتماعیأت

 521/9 051/9 178/9 148/8 542 پیوندجویی

 789/9 728/7 152/9 012/8 542 رقابت

 557/9 990/7 428/9 885/8 542 اجبار پزشکی

 952/9 572/7 152/9 794/2 542 اجتناب از بیماری

 754/9 705/7 524/9 585/2 542 سالمتی

 924/9 555/7 487/9 445/8 542 کنترل وزن

 551/9 045/9 145/9 704/2 542 ظاهر

 757/9 754/7 451/9 555/2 542 قدرت

 950/9 515/7 542/9 747/2 542 چابکی

 

جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی اسیتفاده گردیید کیه بیا     

هیای بیرازش، رواییی سیازۀ      ، شیاخص 5، بارهیای عیاملی و همچنیین جیدول     7تجوه به شیکل  

 .رسشنامه مورد تأیید قرار گرفتپ
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 نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه: 6شکل 

 

 های برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه  شاخص: 3جدول

X2 DF X2/DF GFI AGFI CFI RMSEA TLI 

957/592 11 555/5 9.052 9.095 9.085 9.911 9.078 

 

استفاده شد کیه   8ای با مقدار آزمون زمون تی تک نمونهجهت بررسی سؤال اول تحقیر از آ

داری بیر انگییزه    ها تأثیر معنیای، تمامی شاخص، نتایج آزمون تی تک نمونه8با توجه به جدول

هیا، انگییزۀ قیدرت دارای بیشیترین     در بیین شیاخص  . ( p ≤ 92/9) ورزشی دانشجویان داشتند

 .باشدمی( 885/8)رای کمترین میانگین و انگیزۀ اجبار پزشکی دا( 555/2) میانگین 

 ترساس مدیریت

 بازیابی جسمی

 لذت

 چالش

 تایید اجتماعی

 جویی پیوند

 رقابت

 اجبار پزشکی

 از بیماری اجتناب

 سالمتی

 کنترل وزن

 ظاهر

 قدرت

 چابکی

 انگیزه ورزشی

2

31/1 

 2

13/1 

 

5

23/1 

 
1

22/1 

 5

31/1 

 1

26/1 

 
2

48/1 

 5

54/1 

 

2

42/1 

 

2

4/1 

 1

55/1 

 
8

68/1 

 
8

48/1 

 
2

18/1 

 



 686/  ...(ع)انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علیعوامل بررسی 

 

 های تحقیقای شاخصنتایج آزمون تی تک نمونه: 4جدول 

 میانگین تعداد شاخص
انحراف 

 استاندارد 

خطای 

استاندارد 

 میانگین

 

T 

 

 

 

درجه 

 آزادی 

سطح 

 داری معنی

مدیریت 

 استرس

542 074/8 812/9 951/9 124/55 548 *99/9 
 548 954/54 989/9 251/9 758/2 542 بازیابی جسمی

*99/9 
 548 758/55 985/9 587/9 990/2 542 لذت

*99/9 
 548 751/59 929/9 595/9 405/8 542 چالش

*99/9 
 548 792/70 920/9 510/9 105/8 542 تایید اجتماعی

*99/9 
 548 955/70 958/9 178/9 148/8 542 پیوند جویی

*99/9 
 548 214/59 987/9 152/9 012/8 542 رقابت

*99/9 
 548 891/75 925/9 428/9 885/8 542 اجبار پزشکی

*99/9 
اجتناب از 

 بیماری

542 794/2 152/9 921/9 575/54 548 
*99/9 

 548 572/50 958/9 524/9 585/2 542 سالمتی
*99/9 

 548 829/59 984/9 487/9 445/8 542 کنترل وزن
*99/9 

 548 752/55 925/9 145/9 704/2 542 ظاهر
*99/9 

 548 502/88 985/9 451/9 555/2 542 قدرت
*99/9 

 548 152/59 954/9 542/9 747/2 542 چابکی
*99/9 

 99/9* 548 559/55 9599/9 595/9 997/2 542 مجموع
 

های انگیزش در بین جهت جهت بررسی سوال دوم تحقیر یعنی تعیین تفاوت در شاخص

با توجه به . م از آزمون تحلیل واریانس استفاده شددانشجویان سال، یکم، سال دوم و سال سو

های انگیزش، مدیریت استرس، بازیابی جسمی، لذت، چالش، تأیید ، در شاخص2جدول 

های یکم، دوم و سوم اجتماعی، پیوندجویی، اجبار پزشکی و کنترل وزن بین دانشجویان سال

 .تعقیبی توکی استفاده شدتر از آزمون  جهت بررسی دقیر. داری وجود داشت تفاوت معنی
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 های مختلفنتایج آزمون تحلیل واریانس جهت تفاوت در بین دانشجویان سال: 5جدول 

 Fآماره  میانگین تعداد دانشجو شاخص
سطح 

 داری معنی

 مدیریت

 استرس

 255/8 795 سال یکم
 412/8 02 سال دوم **997/9 254/1

 554/2 44 سال سوم
 074/8 542 مجموع

 بازیابی

 جسمی

 905/2 795 سال یکم
 075/8 02 سال دوم **951/9 129/5

 870/2 44 سال سوم
 752/2 542 مجموع

 لذت

 155/8 795 سال یکم
 915/2 02 سال دوم ** 950/9 519/5

 552/2 44 سال سوم
 990/2 542 مجموع

 چالش

 895/8 795 سال یکم
 970/2 02 سال دوم ** 997/9 591/1

 587/2 44 سال سوم
 405/8 542 مجموع

تأیید 

 اجتماعی

 552/8 795 سال یکم
 455/8 02 سال دوم ** 999/9 895/77

 504/2 44 سال سوم
 105/8 542 مجموع

 پیوندجویی

 942/8 795 سال یکم
 905/2 02 سال دوم ** 999/9 705/71

 750/2 44 سال سوم
 148/8 542 وعمجم

 رقابت

 475/8 795 سال یکم
 975/2 02 سال دوم 845/9 151/9

 905/2 44 سال سوم
 012/8 542 مجموع

اجبار 

 پزشکی

 851/5 795 سال یکم
 155/8 02 سال دوم ** 999/9 782/50

 750/2 44 سال سوم
 885/8 542 مجموع

اجتناب از 

 بیماری

 945/2 795 سال یکم
 045/8 02 سال دوم 557/9 845/7

 509/2 44 سال سوم
 794/2 542 مجموع



 683/  ...(ع)انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علیعوامل بررسی 

 

 Fآماره  میانگین تعداد دانشجو شاخص
سطح 

 داری معنی

 سالمتی

 895/2 795 سال یکم
 555/2 02 سال دوم 545/9 059/9

 894/2 44 سال سوم
 585/2 542 مجموع

کنترل 

 وزن

 882/8 795 سال یکم
 422/8 02 سال دوم ** 999/9 705/0

 517/2 44 سال سوم
 445/8 542 مجموع

 ظاهر

 725/2 795 سال یکم
 914/2 02 سال دوم 752/9 452/7

 541/2 44 سال سوم
 704/2 542 مجموع

 قدرت

 825/2 795 سال یکم
 555/2 02 سال دوم 772/9 575/5

 827/2 44 سال سوم
 555/2 542 مجموع

 چابکی

 752/2 795 سال یکم
 7892 02 سال دوم 520/9 870/9

 510/2 44 سال سوم
 747/2 542 مجموع

  

هیا بیرای شیرکت در     ، نتایج آزمون توکی، در ارتباط با تفیاوت در انگییزه  5با توجه به جدول 

های ورزشی، در انگیزه استرس مدیریت، بین دیدگاه دانشجویان سیال اول و دوم تفیاوت   فعالیت

اما بین دیدگاه دانشجویان سال یکم و دوم، یکم . (p=  555/9 ≥ 92/9) داری وجود ندارد  معنی

، 2بیا توجیه بیه جیدول     . (p=  981/9، 997/9≤ 92/9)  داری وجیود دارد و سوم تفاوت معنیی 

( 412/8)و دوم ( 255/8)از دانشجویان سال یکم ( 2.544)دیدگاه دانشجویان سال سوم بیشتر  

بین دانشجویان سال یکیم و دوم، سیال یکیم و سیوم تفیاوت      در انگیزه بازیابی جسمی . باشدمی

،  اما بین دانشیجویان سیال دوم و سیوم    (p=  240/9، 574/9 ≥ 92/9) داری وجود ندارد  معنی

، دییدگاه دانشیجویان   2با توجه به جدول . (p=  957/9 ≤ 92/9) داری وجود دارد  تفاوت معنی

در ایین انگییزه   ( 075/8)و دوم ( 905/2)م از دیدگاه دانشیجویان سیال یکی   ( 870/2)سال سوم 

داری  در انگیزه لذت بین دانشیجویان سیال یکیم و دوم، دوم و سیوم تفیاوت معنیی      . بیشتر است
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، امیا بیین دانشیجویان سیال یکیم و سیوم تفیاوت        (p=  789/9، 514/9 ≥ 92/9) وجود نیدارد  

نشیجویان سیال سیوم    ، دییدگاه دا 2با توجیه بیه جیدول    . (p=  951/9 ≤ 92/9) دار است معنی

در انگیزه چالش بیین  . است( 915/2)و دوم ( 155/8)تر از دانشجویان سال یکم  مثبت( 552/2)

، 997/9≤ 92/9)  داری وجیود دارد   دانشجویان سیال یکیم و دوم، یکیم و سیوم تفیاوت معنیی      

975/9  =p)    92/9) داری وجیود نیدارد   ، اما بین دانشجویان سیال دوم و سیوم تفیاوت معنیی ≤ 

221/9  =p) . تییر از  مثبییت( 587/2)، دیییدگاه دانشییجویان سییال سییوم 2بییا توجییه بییه جییدول

در انگیزه تأیید اجتماعی بیین دانشیجویان   . است( 970/2)و دوم ( 895/8)دانشجویان سال یکم 

، 99/9، 955/9≤ 92/9)  داری وجود دارد  سال یکم و دوم، یک و سوم، دوم و سوم تفاوت معنی

955/9  =p) .تر از دانشیجویان   مثبت( 504/2)، دیدگاه دانشجویان سال سوم 2وجه به جدولبا ت

در انگیزه پیونیدجویی بیین دانشیجویان سیال یکیم و      . است( 455/8)و دوم ( 552/8)سال یکم 

، اما بین دانشیجویان  (p=  99/9، 99/9≤ 92/9)  داری وجود دارد دوم، یکم و سوم تفاوت معنی

، 2بیا توجیه بیه جیدول     . (p=  047/9 ≥ 92/9) داری وجود ندارد  سال دوم و سوم تفاوت معنی

و دوم ( 942/8)تیر از دانشیجویان سیال یکیم      مثبیت ( 750/2)دیدگاه دانشیجویان سیال سیوم    

در انگیزه اجبار پزشکی بین دانشجویان سیال یکیم و دوم، یکیم و سیوم تفیاوت      . است( 905/2)

، اما بین دانشجویان سال دوم و سوم تفاوت (p=  99/9، 99/9≤ 92/9)  معنی داری وجود دارد 

، دییدگاه دانشیجویان سیال    2با توجه به جدول . (p=  704/9 ≥ 92/9) داری وجود ندارد  معنی

در نهاییت در  . اسیت ( 155/8)و دوم ( 851/5)تر از دانشجویان سیال یکیم    مثبت( 750/2)سوم 

 ≥ 92/9) داری وجیود نیدارد    یانگیزه کنترل وزن بین دانشجویان سال یکم و دوم تفیاوت معنی  

759/9  =p)  داری وجیود   ،  اما بین دانشجویان سال یکم و سوم، سال دوم و سوم تفیاوت معنیی

( 517/2)، دیدگاه دانشجویان سال سوم 2با توجه به جدول . (p=  99/9، 950/9≤ 92/9)  دارد

 .  است( 422/8)و دوم ( 882/8)تر از دانشجویان سال یکم  مثبت

 

 

 

 

 

 



 685/  ...(ع)انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علیعوامل بررسی 

 

 های مختلفتر تفاوت در بین دانشجویان سالنتایج آزمون توکی جهت بررسی دقیق: 1 جدول

 داری سطح معنی سال شاخص
 35/1فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

 استرس مدیریت

 785/9 -151/9 555/9 دوم یکم

 -504/9 -525/7 **997/9 سوم یکم

 -992/9 -055/9 **981/9 سوم دوم

 جسمی بازیابی

 559/9 -521/9 240/9 دوم یکم

 752/9 -145/9 574/9 سوم یکم

 -958/9 -029/9 **957/9 سوم دوم

 لذت
 -948/9 -112/9 789/9 دوم یکم

 -981/9 -029/9 **951/9 سوم یکم

 549/9 -241/9 514/9 سوم دوم

 چالش
 -791/9 -770/7 **975/9 دوم یکم

 -595/9 -551/7 **997/9 سوم یکم

 -544/9 -155/9 221/9 سوم دوم

 تأیید اجتماعی
 -952/9 -981/7 **955/9 دوم یکم

 -271/9 -284/7 **99/9 سوم یکم

 970/9 -017/9 **955/9 سوم دوم

 پیوندجویی
 -289/9 -815/7 **99/9 دوم یکم

 225/9 -255/7 **99/9 سوم یکم

 -855/9 -295/9 047/9 سوم دوم

 اجبار پزشکی
 -115/9 -485/7 **99/9 مدو یکم

 -787/7 -555/5 **99/9 سوم یکم

 785/9 -059/9 704/9 سوم دوم

 کنترل وزن
 949/9 -400/9 759/9 دوم یکم

 -877/9 -889/7 **99/9 سوم یکم

 -957/9 -990/7 **950/9 سوم دوم
 

 بحث و نتیجه گیری

نقش مهم ورزش در ابعیاد مختلیف   تحقیقات متعدد انجام شده در زمینۀ ورزش بیانگر اهمیت و 

هیای  ها و اهداس متفیاوتی در ورزش  فعالییت  از آنجا که افراد با انگیزه. باشدها میزندگی انسان

کنند، تحقیقات همواره بیه دنبیال شناسیایی انگییزش افیراد بیرای شیرکت در        بدنی شرکت می

هیا افیزایش   ا در این فعالیتباشند تا از این طریر میزان مشارکت افراد رفعالیت های ورزشی می

از ایین رو هیدس از تحقییر حاضیر بررسیی انگییزه دانشیجویان        . داده و از مزایای آن بهره برنید 

 .برای شرکت در ورزش و فعالیت بدنی است (ع)دانشگاه افسری امام علی
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های بدنی بسیار های دانشجویان برای شرکت در ورزش و فعالیت در مجموع میانگین انگیزه

باشند با توجه به اینکه دانشجویان این دانشگاه همگی از قشر جوان می(. 997/2)باشد  یخوب م

های باشند، انگیزه آنها برای شرکت در فعالیت و از روحیه، نشاط و سرزندگی باالیی برخوردار می

تحقیقات متعدد در زمینه ورزش و فعالیت بدنی بیانگر این نکته است که . ورزشی باال است

تواند باعر توسعه فردی و اجتماعی و سازمانی گردد  های بدنی میورزش و فعالیت درشرکت 

با توجه به این نکته که  (.7509، فراهانی و همکاران،7505، افروزه،7540نژاد،رمضانی)

های مختلف سازمانی ارتش  التحصیالن این دانشگاه در آینده به عنوان فرماندهان یگان فارغ

ان خواهند بود، بایستی از این انگیزه باال برای شرکت در ورزش و فعالیت جمهوری اسالمی ایر

 .بدنی و در نهایت توسعۀ فردی و سازمانی استفادۀ مناسب به عمل آید

، ظاهر (585/2)، سالمتی (555/2)های قدرت  نتایج تحقیر حاضر نشان داد که انگیزه

های انگیزشی  ترتیب اولویت، به (758/2)و بازیابی جسمی ( 747/2)، چابکی (704/2)

. های بدنی است برای شرکت در ورزش و فعالیت (ع)دانشجویان دانشگاه افسری امام علی

دارای کمترین نمره در بین سایر ( 148/8)و پیوندجویی ( 885/8)های اجبار پزشکی   انگیزه

ا در بین انگیزۀ قدرت باالترین نمره ر. های ورزشی است ها برای شرکت در فعالیت انگیزه

های مختلف در این شاخص انگیزشی تفاوت  باشد، و بین دانشجویان سال دانشجویان دارا می

باشند، انگیزه با توجه به اینکه دانشجویان این دانشگاه همگی جوان می. داری وجود ندارد معنی

ر در نتایج تحقی. های بدنی در آنها وجود دارد باالیی برای کسب قدرت بدنی از طریر فعالیت

مبنی بر اینکه انگیزه ( 7505)ارتباط با انگیزه قدرت بدنی با نتایج تحقیر ذبیحی و اوالد حاجی 

های بدنی است، همخوان های شرکت کارکنان فاتب در ورزش و فعالیت قدرت یکی از انگیزه

بدیهی است انجام . انگیزه دوم دانشجویان برای شرکت در ورزش سالمتی است. است

. باشد مستلزم سالمتی و صحت می... مختلف و موفقیت در کار، تحصیل، دانشگاه وهای  فعالیت

تواند در درجه اول اهمیت باشد، دانشجویان دانشگاه افسری هم  سالمتی در بسیاری از موارد می

های ورزشی و فعالیت بدنی این دانشگاه بایستی  بنابراین برنامه. از این امر مستثنی نخواهند بود

نتایج تحقیر . حی گردند که موجبات سالمتی و نشاط را در دانشجویان فراهم آوردطوری طرا

نژاد و  ، رمضانی(7512)، کاشف (5992)در ارتباط با انگیزۀ سالمتی با نتایج تحقیقات بردلی 

 .، همخوان است(7505)، ذبیحی و اوالد چی(7544)همکاران 
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های ظاهر و های بدنی انگیزهو فعالیت های دانشجویان برای شرکت در ورزشاز دیگر انگیزه

عالوه بر این، یکی . چابکی است، حفظ ظاهر زیبا و چابکی برای نسل جوان اهمیت باالیی دارد

های موفقیت دانشجویان به عنوان افسران آینده ظاهر و تیپ و آمادگی بدنی آنها است،  از مؤلفه

نتایج این پژوهش با . یت باالیی برخوردار باشدتواند برای دانشجویان از اهمها میلذا این انگیزه

های افراد برای شرکت در ، مبنی بر اینکه یکی از انگیزه(5992)نتایج تحقیقات بردلی 

 . های ورزشی آمادگی جسمی و بدنی است، همخوان است فعالیت

 های مختلفهای انگیزشی که در بین سال با توجه به نتایج آزمون تعقیبی در تمامی شاخص

در . دار وجود داشت، انگیزش دانشجویان سال سوم از سال یکم و دوم بیشتر بود تفاوت معنی

، بیشتر از دانشجویان سال (55/2)شاخص مدیریت استرس میانگین نمره دانشجویان سال سوم 

تواند به این دلیل باشد که  این امر می. است( 41/8)و دانشجویان سال دوم ( 25/8)یکم 

های بیشتری در سطح دانشگاه هستند که این  سوم دارای مسئولیت دانشجویان سال

باشد و همچنین دلیل دیگر  های دانشجویی نیازمند مدیریت و کنترل استرس می مسئولیت

التحصیلی بوده و در آیندۀ نزدیک  تواند این باشد که دانشجویان سال سوم در شرس فارغ می

بنابراین از ورزش و فعالیت بدنی در . بگیرند ها به عهده بایستی مشاغلی را در سطح یگان

در شاخص بازیابی جسمی  . برند راستای کنترل استرس و افزایش اعتماد به نفس خود بهره می

( 07/8)و سال دوم ( 90/2)، بیشتر از دانشجویان سال یکم (87/2)نمره دانشجویان سال سوم 

ت دانشجویان در سال سوم کمتر از تواند به این دلیل باشد که میزان فعالی این می. است

آید؛ بنابراین از  های اول و دوم است و به مرور زمان میزان آمادگی جسمانی آنها پایین می سال

نمره دانشجویان . یابند ورزش و فعالیت بدنی در راستای بازیابی جسمی خود بهره بیشتری می

، پیوندجویی (50/2)ماعی ، تأیید اجت(58/2)، چالش (55/2)های لذت  سال سوم در شاخص

بیشتر از دانشجویان سال یکم و سال دوم ( 51/2)و کنترل وزن ( 75/2)، اجبار پزشکی (50/2)

های بدنی  رسد که دانشجویان سال سوم آگاهی بیشتری نسبت ورزش و فعالیت به نظر می. است

بیشتر در و اهمیت آن در توسعه آنها در ابعاد مختلف دارند و همچنین به دلیل فراغت 

ها  کنند، بنابراین میانگین نمرات آنها در این شاخص تری شرکت می های ورزشی متنوع فعالیت

از آنجایی که انگیزه پایه تمام کارهایی است که به دلخواه انجام . بیشتر از بقیه دانشجویان است
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نگیزش ، همچنین با توجه به اینکه در مجموع دانشجویان از ا(7508نجفی پور، )شوند  می

 .گردد های ورزشی برخوردارند، پیشنهادهای زیر ارائه می باالیی برای شرکت در فعالیت

 پیشنهادها
از آنجایی که ورزش عمومی و موظفی دانشگاه شامل یک برنامه ورزشی یکنواخت  -7

تواند  رسد که این برنامه نمی باشد، به نظر می و آن هم در صبح می( دویدن و نرمش )

گردد تمهیداتی  ی دانشجویان را برآورده سازد؛ بنابراین پیشنهاد مینیازهای انگیزش

اتخاذ گردد که دانشجویان بتوانند در ساعاتی که در اختیار خودشان هستند، از 

 های ورزشی متناسب با انگیزه ورزشی خود بهره ببرند؛  برنامه

های  یزههای بدنی انگ مهمترین انگیزه دانشجویان برای شرکت در ورزش و فعالیت -5

گردد با توجه به این موضوع امکانات  باشد، پیشنهاد می قدرت، سالمتی و ظاهر می

سازی مناسب، استخر  الزم برای دانشجویان در زمینۀ این نیاز ورزشی مانند باشگاه بدن

فراهم گردد، همچنین شرایطی فراهم شود که تمامی ... شنا، پیست تارتان و 

 از این امکانات استفاده نمایند؛ مند بتوانند دانشجویان عالقه

های بدنی انگیزه  دومین انگیزۀ مهم دانشجویان برای شرکت در ورزش و فعالیت -5

سالمتی است، با توجه به اینکه مهمترین هدس ورزش و فعالیت بدنی سالمتی 

رسد که باید بررسی شود که آیا در حال حاضر برنامه ورزش  باشد به نظر می می

باشد، در نهایت با توجه به  دانشجویان قادر به ارضای این نیاز میعمومی و صبحگاهی 

 این بررسی تغییرات الزم اعمال گردد؛

به ( قدرت، سالمتی، ظاهر) های مهم مشارکت ورزشی دانشجویان  با توجه به انگیزه -8

رسد که نیاز است زمانی غیر از زمان ورزش عمومی دانشگاه در صبح در نظر  نظر می

ا دانشجویان به خصوص دانشجویان سال یکم و دوم هم این فرصت را گرفته شود ت

پیدا نمایند و بتوانند از امکانات ورزشی دانشگاه استفادۀ الزم را در راستای ارضای 

 انگیزه مشارکت ورزشی خود ببرند؛

توان با انجام  در مجموع انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان باال است، می -2

فراهم نمودن امکانات الزم، استعدادیابی دانشجویان، برگزاری )های مناسب ریزی برنامه
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های  های ورزشی، برگزاری کالس های اصول تمرین و ورزش، جشنواره کالس

، زمینۀ استفاده و هدایت این انگیزه را در مسیر مناسب فراهم ...(برنامۀ ورزشی و  فوق

 .کرد

گیزشی دانشجویان و محدود بودن های ان گردد با توجه با تفاوت در نهایت پیشنهاد می -5

ریزی جهت استفاده از  ها در راستای برنامه امکانات ورزشی دانشگاه از این تفاوت

 .امکانات موجود و یا فراهم نمودن امکانات جدید استفاده کرد
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