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 اثر پنج عامل بزرگ شخصيت بر انگيزة مشاركت ورزشي در دانشجويان دانشگاه شيراز

 3، امير قنبرپور نصرتي 2محمدحسين عبداللهي، 1 حميدرضا صفري جعفرلو

  
  چكيده

اثر پنج عامل بزرگ شخصيت بر انگيزة مشاركت ورزشي، در دانشجويان دانشگاه هدف از تحقيق حاضر مطالعه  
نفر به عنوان نمونه آماري  377بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانشجويان دانشگاه شيراز بودكه شيراز

) در قالب 1994ج عامل بزرگ شخصيت نئو (هاي تحقيق از پرسشنامه هاي پن انتخاب شدند. بمنظور گردآوري داده
گويه؛ استفاده شد. با توجه به نتايج  36) در قالب 2008گويه؛ وانگيزه مشاركت در ورزش النسدال و همكاران ( 46

حاصل از مدل يابي معادالت ساختاري، ابزارهاي تحقيق از پايايي و روايي تشخيصي قابل قبولي برخوردار بودند. 
 Smartليل داده ها و شناسايي اثرات متغيرهاي تحقيق از مدل يابي معادالت ساختاري ونرم افزار براي تجزيه و تح

PLS .شامل نتايج حاصل از آزمون مدل تحقيق نشان داد كه اثر پنج عامل بزرگ شخصيت  استفاده شد
)؛ β ،76/2=t=33/0)؛ روانژندي(β ،04/5=t=16/0)؛ گشودگي در تجربه(β ،50/7=t=29/0برونگرايي(

) بر انگيزه مشاركت در ورزش β ،70/3=t=26/0)؛ و وظيفه مداري(β ،56/8=t=42/0توافق پذيري(
دانشجويان، اثري معني دار و مثبت است.  همچنين نتايج نشان داد كه پنج عامل بزرگ شخصيت در 

جه به اثر ويژگي درصد از تغييرات متغير انگيزه مشاركت در ورزش را تبيين مي كنند. با تو  87مجموع 
هاي شخصيتي بر انگيزه مشاركت ورزشي مي توان گفت كه توجه به ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان  

  در فرآيند برنامه ريزي ورزشي مي تواند مشاركت در ورزش دانشجويان را افزايش دهد.
  

   .مشاركت ورزشي، دانشجويان، دانشگاه شيراز انگيزه،  شخصيت،واژگان كليدي: 
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 مقدمه  -1

شخصيت به معناي  ).1انگيزش و شخصيت دو مفهوم اساسي روانشناسي هستند كه ارتباط نزديكي با يكديگر دارند(
مجموعة پايداري از تمايالت و ويژگيهايي كه شباهت ها  و تفاوت هاي رفتار روانشناختي افراد را تعيين مي كند، 

). اگر نياز را 2مي تواند با تمايالت انگيزشي كه نيروي محرك رفتار خوانده مي شوند ارتباط نزديكي داشته باشد (
نده اساس صفات شخصيت تلقي كنيم، پيوند انگيزش و شخصيت را در به عنوان يك سازه انگيزشي تشكيل ده

تمايالت انگيزشي مانند نياز به پيشرفت و دوست داشتن را  كه نظريه هاي شخصيت مختلف مي توان مشاهده كرد
متمايز  كه بوسيله آنها مي توان افراد را از يكديگر ندذاتي دانسته و نيازها را به عنوان صفات شخصيت به كار برده ا

- به صورت غيرمستقيم، انگيزه ها را سازمان» انگيزش و شخصيت«) در كتاب خود با عنوان 1987). مازلو (3( كرد

) هم معتقد هستند 2001و همكاران ( 1). ورتمن4و شخصيت را پيش زمينه انگيزه ها مي داند ( ،دهنده شخصيت
چون صفات شخصيتي، عواطف و رفتارها و انگيزه هاي فرد را رقم مي زنند، اين فرض منطقي است كه صفات 

). مطالعات فراواني در مورد رابطه 5شخصيتي زيربناي تفاوتهاي فردي در جهت گيري انگيزش و اهداف است (
و  3)، شاهار2007( 2مهمترين آنها مي توان به كوماراجا و كاراوو شخصيت و انگيزش انجام گرفته است كه از

). اما يكي از نظريه هاي مهم در رابطه با شخصيت 8، 7، 6) اشاره كرد (2004( 4) و زويينگ و وبستر2005همكاران (
ند معرف ) مي باشد كه مي توا2004( 6كاستا و مك كري 5كه بسيار جامع و فراگير نيز است، مدل پنج عامل بزرگ

ابعاد بزرگ شخصيت از ديدگاه كاستا و مك كري  1). در جدول شماره 9جنبه هاي عمده و مهم شخصيت باشد (
  . شرح داده شده استبه همراه تعاريف آنها 

  
 ابعاد پنجگانه شخصيت از ديدگاه كاستا و مك كري  .1جدول

  تعريف  ابعاد شخصيتي
  د ديگر ميزان اجتماعي بودن يا به عبارتي كميت و كيفيت تعامل با افرا7برون گرايي
  ميزان توافق در انديشه، احساسات و عمل نسبت به ديگران  8توافق پذيري
  يزان مسئوليت پذيري، سخت كوشي و هدفگرا بودنم  9وظيفه شناسي
  افراديزان بي ثباتي در احساسات و غالب شدن هيجانات منفي به م   10روانژندي

  يزان انعطاف پذيري و پذيرش موقعيت هاي جديدم  11گشودگي در تجربه

 
در گستره مطالعاتي كه در رابطه با شخصيت در علوم رفتاري صورت گرفته است، رابطه شخصيت و رفتارهاي 
ورزشي نيز به عنوان يكي از مباحث مهم در علوم مديريت ورزشي، جامعه شناسي ورزشي و روانشناسي ورزش 

 

1 . Vermetten 
2 . Komarraju&Karau 
3 . Shahar 
4 . Zweing& Webster 
5 . Big five 
6 . Costa & McCrae 
7 . Extraversion 
8 . Agreeableness 
9 . Conscientiousness 
10. Neuroticism 
11. Openness to Experience 
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) شخصيت ورزشي را ويژگيهاي فردي يك ورزشكار مي داند كه 2001و همكارن (  1مطرح گرديده است. وان دن
). مدل پنج عامل بزرگ 10بيني مي كند (افكار، احساسات و نهايتاً رفتار ورزشي وي را مشخص و قابل پيش

؛ ميرزايي و همكاران، 2012ران، شخصيت، زيربناي بسياري مطالعات در رابطه با شخصيت و ورزش (قادري و همكا
 5؛ اينگليديو و ماركلند2008، 4؛ دوبرسك و باركلينگ2012و همكاران،  3؛ بينگ بوگا2011و همكاران، 2؛ آلن2013
) مي باشد كه 2003و همكاران،  8، مك كلوي2012، 7؛ لوييس و ساتون2012و همكاران،  6؛ كيسلر2004، 2008

).  20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11در ادامه به برخي از اهم اين مطالعات و نتايج آنها اشاره مي شود(
) در تحقيقي كه بر روي ورزشكاران حرفه اي و قهرمان انجام دادند به بررسي رابطه بين 2012قادري و همكاران (

ميزان موفقيت آنها پرداختند. نتايج نشان داد كه ويژگي هاي توافق پذيري و وظيفه پنج عامل بزرگ شخصيت و 
).  در تحقيقي ديگر، مك كلوي و همكاران 11مداري شخصيت، پيش بين معناداري براي موفقيت ورزشي است (

ند كه در ) در بررسي تفاوت پنج عامل شخصيت در بين ورزشكاران و غير ورزشكاران به اين نتيجه رسيد2003(
برخي از جنبه هاي شخصيت مانند برونگرايي، تفاوت معناداري بين ورزشكاران و غيرورزشكاران مشاهده نگرديد در 
حاليكه در برخي ديگر مانند روانژندي اين تفاوت معنادار بود و ورزشكاران نمرات پايين تري را نسبت به غير 

نوع ورزش انتخابي و نحوه شركت در ورزش انجام گرديد كه ). حتي تحقيقاتي نيز در 20ورزشكاران كسب نمودند(
) به بررسي اين موضوع پرداختند كه آيا افراد با شخصيت 2008نتايج جالبي در پي داشت. دوبرسك و باركلينگ (

هاي مختلف ورزشي، رشته هاي مختلف ورزشي را انتخاب مي كنند و آيا عالقه به شركت در رشته هاي مختلف 
امل شخصيت اين افراد رابطه خاصي دارد؟. در نتايج بدست آمده نشان داده شد كه افرادي كه در ورزشي با عو

ورزش هاي تيمي شركت مي كنند، عامل برونگرايي شخصيت در آنها بيشتر است. همچنين ورزشكاران ورزشهاي 
). شناخت 15ت آوردند (تري نسبت به ورزشكاران رشته هاي انفرادي بدستيمي از لحاظ روانژندي امتياز پايين

شخصيت ورزشكاران در محيط ورزشي بسيار مهم است چرا كه مربيان ورزشي مي توانند با شناخت شخصيت هاي 
مختلف بازيكنان، عالوه بر استفاده بهينه از آنها در موقعيت هاي خاص، كنترل اين بازيكنان را در طول بازي و 

) ويژگيهاي متفاوت شخصيت را 2008در اين راستا، اينگليديو و ماركلند ( ).12نحوه بازي آنها را نيز كنترل نمايند (
در انگيزش مشاركت ورزشي بسيار مهم مي دانند. از نظر اين محققان، گشودگي تجربه، توافق پذيري و برونگرايي 

مقابل از مهمترين ويژگيهاي شخصيتي مي باشند كه ميل به شركت در فعاليت ورزشي را بهبود مي دهند و در 
) 2011). لويس و ساتون (16روانژندي از ويژگيهايي است كه انگيزش شركت در فعاليت ورزشي را كاهش مي دهند (

اعتقاد دارند كه ويژگيهاي شخصيتي افراد در كنترل مشاركت ورزشي آنها نيز موثرند بطور مثال افرادي كه داراي 
كت يا مداومت برنامه هاي ورزشي دارند و در مقابل افرادي روانژندي بااليي هستند نياز به كنترل خارجي براي شر

كه داراي وظيفه مداري بااليي هستند، نياز به كنترل خارجي ندارند و به صورت خود تنظيم دراين برنامه ها شركت 
 ).19مي كنند(

 

1 . Van den 
2 . Allen 
3 . Binboga 
4 . Dobersek and Bartling 
5 . Ingledew and Markland 
6 . Kaiseler 
7 . Lewis & Sutton 
8 . McKelvie 
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حيطه هاي از سويي، با توجه به افزايش فقر حركتي در بين افراد جامعه، انگيزه مشاركت در ورزش يكي از 
مطالعاتي مهم در ورزش است كه در ارتباط با بسياري از عوامل مورد بررسي قرار گرفته است. دانشجويان به دليل 
اينكه بيشتر در معرض اين فقر حركتي       مي باشند، گروه هدف مهمتري براي اين مطالعات بوده اند. بطور مثال، 

سالمتي، كسب توجه، لذت جويي و رقابت طلبي را در بين دانشجويان ) مولفه هايي مانند 2011و همكاران ( 1لي يو
) نوع اين 2010). اين در حالي است كه جعفري و همكاران (21به عنوان انگيزه مشاركت ورزشي بيان نموده اند(

اري ). همچنين در بسي22انگيزش ها را در شدت و زمان انجام فعاليت هاي ورزشي توسط دانشجويان موثر مي دانند(
) و يا عقايد و 28)، امكانات (27)، شرايط اجتماعي (26، 25)، سن (24، 23از تحقيقات عواملي مانند جنسيت (

) به عنوان عوامل تعيين كننده انگيزه مشاركت در ورزش اشاره گرديده است. در اين ميان 12رفتارهاي شخصي (
مشاركت ورزشي پرداخته اند كه از مهمترين و مرتبط تحقيقات معدودي نيز به بررسي تأثير ابعاد شخصيت افراد در 

) اشاره كرد كه تحقيقي با موضوع ارتباط ابعاد شخصيت و خود 2013( 2ترين آنها مي توان به تحقيق برينكمن
انگيزشي در ورزش را در بين دانشجويان انجام داد. در اين تحقيق برخي از ابعاد شخصيت مانند برونگرايي و توافق 

). در برخي ديگر از 29يش بيني كننده هاي قويتري براي مشاركت دانشجويان در ورزش بدست آمدند (پذيري، پ
) اما كمتر 12، 30تحقيقات انجام شده نيز به ويژگيهاي شخصيتي در مشاركت ورزش اشاره اي گرديده است (

ز نظر دور داشت كه شناخت تحقيق به بررسي اين ويژگيها بر اساس پنج بعد بزرگ شخصيت پرداخته است. نبايد ا
روانشناختي هر گروه، جامعه و سازماني مي تواند به مديريت آن كمك شاياني كند و در پيش بيني روند اجراي 
بسياري از برنامه هاي ورزشي نقش تعيين كننده اي را ايفا نمايد. بنابراين با توجه به اهميت و غناي اين موضوع و 

ه هاي آن مي تواند براي شناخت انگيزش هاي مهم در ارتباط با شخصيت همچنين اطالعات مفيدي كه يافت
دانشجويان، براي مشاركت در ورزش داشته باشد، تحقيق حاضر به بررسي تأثير ابعاد بزرگ شخصيت در انگيزه 

 مشاركت ورزشي دانشجويانِ دانشگاه شيراز، در قالب مدل مفهومي زير دارد.

 
 

  

  

  

  

  . مدل مفهومي تحقيق1شكل 

 

1 . Liu 
2 . Brinkman 

انگيزة مشاركت در 
  ورزش

  گرايي برون

  در تجربهگشودگي 

  نژندي روان

  مداري وظيفه

  پذيري توافق
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 روش شناسي تحقيق

تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي است كه به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل 
نفر مي باشد. انتخاب نمونه هاي تحقيق  20000كه در حدود  93-94دانشجويان دانشگاه شيراز در سال تحصيلي 

اساس جدول حجم نمونه كرجسي و  نفر بر 377انجام گرديد، و در نهايت ساده بصورت نمونه گيري تصادفي 
مورگان به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. در توزيع پرسش نامه هاي تحقيق، سعي شد كه در تمامي 
دانشكده ها، خوابگاهها، مراكز علمي، فرهنگي و ورزشي اين دانشگاه پرسش نامه ها توزيع و جمع آوري گردد. 

گويه؛  46) در قالب 1994( 1پرسشنامه هاي پنج عامل بزرگ شخصيت نئو بمنظور گرد آوري داده هاي تحقيق از
گويه؛ استفاده شد. براي آزمون  36) در قالب 2008(3) النسدال و همكاران2BRSQوانگيزه مشاركت در ورزش(

 SmartPLSافزار ها با استفاده از نرمازمدل يابي معادالت ساختاري استفاده شده است. تحليل داده تحقيق،مدل 
 انجام شد. 

 
  يافته هاي تحقيق

مدنظر قرار گرفت. اولين  4بمنظور  اندازه گيري همساني دروني يا پايايي سازه ها، مالك هاي سه گانه  فرنل و الكر
مالك بررسي پايايي، بار عاملي متغيرهاي مشاهده شده مي باشد. حداقل بار عاملي براي هر متغير مشاهده شده 

نشان داد كه بار عاملي بدست آمده در سطح قابل قبولي قرار  PLS). نتايج حاصل از الگوريتم 30مي باشد ( 5/0
(شاخص سازگاري دروني  5گلد اشتاين يا پايايي تركيبي -زه ها، ضريب ديلوندارند. دومين مالك بررسي پايايي سا

باشد. مقادير بدست آمده براي اين شاخص نيز حاكي از  7/0مدل اندازه گيري) سازه ها  مي باشد كه بايد بيشتر از 
ين واريانس استخراج ). سومين مالك جهت بررسي ثبات دروني سازه ها، ميانگ1پايايي قابل قبول سازه ها بود(جدول 

مي باشد. ميانگين واريانس استخراج شده بيانگر مقدار واريانس تبيين شده متغيرهاي مكنون توسط  6AVEشده يا 
). با 4)، (1براي اين مالك قابل قبول مي باشد(جدول  5/0متغيرهاي مشاهده شدة مربوطه است. مقادير باالتر از 

نگرهاي آنها از پايايي قابل قبولي برخوردار هستند. اين امر بيانگر قابل اعتماد ) سازه ها و نشا1توجه به نتايج جدول(
 .بودن ابزارهاي تحقيق براي استفاده مي باشد

 AVE)، پيشنهاد مي كند كه جذر 1998( 7بمنظور بررسي روايي تشخيصي يا واگراي سازه هاي تحقيق، چين
) مي توان بيان 2). با توجه به نتايج جدول(4يك سازه بايد بيشتر از همبستگي آن سازه با سازه هاي ديگر باشد(

كرد كه سازه هاي مورد بررسي در تحقيق حاضر از روايي تشخيصي خوبي برخوردار مي باشند. همچنين براي 
را  8)، شاخص بررسي اعتبار اشتراك0520بررسي كيفيت يا برازش مدل اندازه گيري، تنن هاوس و همكاران (

). با 4پيشنهاد     مي كنند. مقادير مثبت اين شاخص نشان دهندة كيفيت مناسب ابزارهاي اندازه گيري مي باشد(
 .)، ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق حاضر از كيفيت مناسبي برخوردار مي باشند1توجه به اين امر و نتايج جدول(

 
 

1 . Neo 
2  . Behavioral Regulation in Sport Questionnaire 
3 . Lonsdale, et al 
4 . Fornell&Larcker 
5 . Composite Reliability(CR)  
6 . Average Variance  Extracted (AVE) 
7 . Chin 
8 . Construct Cross validated Communality 
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 اي بررسي پايايي سازه هاي تحقيقشاخص ه . 1جدول 

  AVE CR  R Square  Cronbachs Alpha  Communality  سازه

  37/0  81/0  -  72/0  60/0  برون گرايي
  31/0  76/0  -  78/0  62/0  گشودگي در تجربه

  44/0  69/0  -  70/0  53/0  روانژندي
  35/0  80/0  -  86/0  69/0  وظيفه مداري
  46/0  77/0  -  73/0  51/0  توافق پذيري

  58/0  88/0  87/0  87/0  61/0  انگيزه  مشاركت در ورزش
  

  نتايج بررسي روايي تشخيصي سازه هاي تحقيق .2جدول
   5 4 3 2 1 سازه ها

      77/0*برون گرايي 1
    78/0*36/0گشودگي در تجربه 2
    72/0* -009/0 05/0 روانژندي 3

36/0 20/0 31/0 توافق پذيري 4  *71/0    

21/0 32/0 17/0 مداريوظيفه    28/0  *83/0   

56/0 43/0 55/0 انگيزه  مشاركت در ورزش 5  74/0  28/0  78/0  

  AVE*جذر
  

)؛ β، 50/7=t=29/0نتايج حاصل از آزمون مدل تحقيق نشان داد كه اثر پنج عامل بزرگ شخصيت برونگرايي(
)؛  و وظيفه β، 56/8=t=42/0پذيري( )؛ توافقβ، 76/2=t=33/0)؛ روانژندي(β، 04/5=t=16/0گشودگي در تجربه(

). 3) بر انگيزه مشاركت در ورزش دانشجويان، اثري معني دار و مثبت است(جدول β، 70/3=t=26/0مداري(
درصد از تغييرات متغير انگيزه مشاركت در   87همچنين نتايج نشان داد كه پنج عامل بزرگ شخصيت در مجموع 

  .)1 ورزش را تبيين مي كنند(جدول
  

  اثر متغيرهاي پيش بين بر متغير مالك  تحقيق .3ول جد
  متغيرهاي مالك

 متغيرهاي پيش بين

 انگيزه  مشاركت  در ورزش

 t βآماره 

 29/0  50/7** برون گرايي
 16/0  04/5** گشودگي در تجربه

 76/2 33/0** روانژندي
 56/8 42/0** توافق پذيري
 70/3 26/0** وظيفه مداري

  معني دار است 01/0در سطح  **
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  حالت تخمين استانداردمدل آزمون شده تحقيق در  .2شكل 

  

  
  مدل آزمون شده تحقيق در حالت اعداد معني داري .3شكل 
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  بحث و نتيجه گيري
در اولين فرضيه تحقيق، نتايج حاصل از آزمون مدل تحقيق نشان داد كه عامل برونگرايي شخصيت؛ بر انگيزه 

اينگليديو و ماركلند مشاركت در ورزش دانشجويان، اثري معني دار و مثبت دارد. اين يافته با تحقيقات زيادي از جمله 
) همخواني دارند. افراد برونگرا غالباً 2008بارتلينگ ( ) و دوبرسك و2012)، قادري (2011)، لويس و ساتون (2008(

افرادي هستند كه انرژي خود را از دنياي بيرون و ارتباط با ديگران بدست مي آورند. اين افراد نياز ذاتي دارند كه با 
ه و از بودن در ديگران ارتباط داشته باشند و با آنها كار كنند بنابراين خود را در معرض فعاليت هاي اجتماعي گذاشت

چنين موقعيت هايي لذت مي برند. با توجه به ويژگي هاي ذكر شده مي توان بيان كرد كه برون گرا بودن به دليل 
تمايل به مثبت و اجتماعي بودن با انگيزش مرتبط باشد. همچنين برون گرايي مي تواند از طريق درك ارزش و 

افراد برون گرا به دليل درك اين امر كه مشاركت در ورزش مي  لذت از ورزش رفتارها را تنظيم كند. به عبارتي
تواند نياز برقراي ارتباط در آنها را ارضاء نمايد، در ورزش مشاركت مي كنند. ورزش يكي از مهم ترين روش ها 

رقراري براي برقراري روابط اجتماعي با افراد خصوصاً در بين جوانان است. دانشجويان به عنوان قشري كه نياز به ب
روابط اجتماعي دارند، از گروه اهداف بزرگ ورزش هستند كه انرژي خود را در گروههاي دوستانه ورزشي تخليه و 
از بودن در چنين شرايطي لذت مي برند. بنابراين ايجاد يك فضاي دوستانه و صميمي، تضمين كننده مشاركت 

ز نظر دور داشت كه افراد درونگرا نيز با داشتن استقالل، ورزشي دانشجويان در فعاليت هاي ورزشي است. البته نبايد ا
خالقيت و اعتماد به نفس، كمك شاياني به تيم هاي ورزشي و ارتقاء فعاليت ورزشي دارند كه اين خود دليلي بر آن 
است كه مديران بايد عالوه بر توجه به ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان در گرايش آنها به ورزش، به مناسب بودن 

  فضاهاي اجتماعي ورزشي براي ورود افراد با ويژگيهاي شخصيتي مختلف نيزدقت عمل داشته باشند.
ديگر يافته تحقيق حاكي از اين بود كه اثر گشودگي در تجربه بر انگيزه مشاركت در ورزش دانشجويان، اثري 

) 2012)، قادري (2011س و ساتون ()، لوي2008اينگليديو و ماركلند (معني دار و مثبت است. اين يافته با تحقيقات 
) همخواني دارند. بر اساس ادبيات مرتبط در حوزه گشودگي و تعاريف انجام شده از 2008و دوبرسك و بارتلينگ (

اين متغير، مي توان بيان داشت كه ويژگي هاي رفتاري افرادي كه داراي اين خصيصه شخصيتي مي باشند؛ 
طاف پذيري و پذيرش موقعيت هاي جديد       مي باشد. با توجه به اين كنجكاوي، خرد ورزي، روشن فكري، انع

ويژگي ها مي توان گفت كه اين افراد به دليل داشتن حس كنجكاوي براي آگاهي از شرايط، موقعيت ها، و فعاليت 
دارند. هاي مختلف و همچنين تمايل به تجربة موقعيت ها و مسائل جديد، انگيزش بااليي براي مشاركت در ورزش 

. آنها درباره قويتري در مقابل تغييرات و تجربه هاي جديد هستنداز نظر روان شناسان افراد انعطاف پذير، افراد 
. بنابراين براي ورود به محيط هاي تغييرات اجباري واكنش مناسب تري دارند و راحت تر آنها را تحمل مي كنند

بيشتري دارند. بنابراين با توجه به اين امر ارتباط بين بعد گشودگي ناشناخته و مختلف از جمله محيط ورزش قدرت 
  شخصيت و انگيزه مشاركت در ورزش امري طبيعي و قابل انتظار است.

متوليان ورزش دانشجويان بايد به اين امر توجه داشته باشند كه عالوه بر تسهيل مشاركت دانشجويان با 
اين بعد شخصيتي ضعيف هستند نيز توجه نمايند. براي ايجاد انگيزه در  گشودگي تجربه باال، به افرادي كه از نظر

افرادي كه داراي گشودگي پايينتري هستند مي توان از وجود دانشجوياني بهره برد كه در اين بعد شخصيتي قويتر 
يزه مشاركت هستند چراكه اعتماد بين دانشجويان به مراتب قدرت بيشتري نسبت به تشويق مستقيم، براي ايجاد انگ

  در دانشجويان هستند.
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نتايج حاصل از آزمون مدل تحقيق نشان داد كه اثر عامل شخصيت روانژندي بر انگيزه مشاركت در ورزش 
) كه حاكي از ارتباط منفي و 2013برينكمن (دانشجويان، اثري معني دار و مثبت است. اين يافته با نتايج تحقيق 

است، همخواني ندارد. يعني با افزايش ويژگي هاي روانژندي در افراد، انگيزه آنها  معني دار  ارتباط بين اين متغيرها
افرادي كه داراي خصوصيت روانژندي هستند غالباً ثبات هيجاني نداشته و براي مشاركت ورزشي كم مي شود. 

ا قرار گرفته و راحت تر تحت تأثير عوامل محيطي قرارمي گيرند. اين افراد به راحتي در موقعيت هاي استرس ز
عصبانيت، ناراحتي و شكست را نشان مي دهند. همين امر باعث مي شود عالوه بر اين كه محيط ورزش براي آنها 
ناخوشايند گردد، اين محيط را براي ديگران نيز آزار دهنده و نامطلوب نمايند. با توجه به اين امر نداشتن انگيزه براي 

ن نوع ويژگي هاي شخصيتي امر طبيعي و قابل انتظار است كه با نتايج تحقيق مشاركت در ورزش در افراد داراي اي
وجود ارتباط مثبت بين اين بعد شخصيت و انگيزه مشاركت در ورزش در تحقيق حاضر را حاضر همخواني ندارد. 

  شايد بتوان به استنباط نادرست دانشجويان از اين متغير و مؤلفه هاي آن دانست.  
ديگر تحقيق، اثر توافق پذيري بر انگيزه مشاركت دانشجويان در ورزش، اثري معني دار و مثبت بود.  در يافته

) بيان مي كنند توافق پذيري از مهمترين ويژگي هاي شخصيتي 2004، 2008اينگليديو و ماركلند (همسو با اين يافته 
) نيز توافق پذيري را 2012ي و همكاران (مي باشد كه ميل به شركت در فعاليت ورزشي را بهبود مي دهند. قادر

پيش بين معناداري براي موفقيت ورزشي مي داند. توافق پذيري ميزان همكاري و برخورد دوستانه را نشان مي دهد 
بنابراين طبيعي است افرادي كه داراي توافق پذيري بااليي هستند، تمايل بيشتري براي شركت در فعاليت هاي 

داشته باشند. از طرفي مديران ورزش دانشجويي بايد به اين امر توجه داشته باشند كه تشويق گروهي از جمله ورزش 
و تحسيني كه در جريان فعاليت هاي ورزشي نيز مي تواند انگيزه شركت در فعاليت هاي ورزشي را در بين افرادي 

ري و صميميت با وجود چنين كه داراي بعد توافق پذيري بااليي هستند، افزايش دهد. ايجاد جو همدلي، فداكا
افرادي در بين ورزشكاران تقويت مي گردد و باعث مطلوبيت فضاي ورزشي براي مشاركت هرجه بيشتر دانشجويان 

  مي گردد. 
ديگر نتايج حاصل از آزمون مدل تحقيق نشان داد كه اثر عامل وظيفه مداري  بر انگيزه مشاركت در ورزش 

) ، لويس و 2012ت است. نتايج اين تحقيق با يافته هاي قادري و همكاران (دانشجويان، اثري معني دار و مثب
) همخواني دارد. افراد وظيفه گرا تمايل بيشتري به كنترل خود و تمركز بر روي 2013) و برينكمن (2011ساتون (

مختلف را به آنها اهداف دارند و با توجه به مسئوليت پذيري بااليي كه دارند به راحتي    مي توان مسئوليت هاي 
واگذار كرد. اگر بتوان مشاركت در فعاليت هاي ورزشي را براي آنها هدف كرد و مسئوليت هاي مهم ورزشي به اين 
افراد داد براحتي مي توان انگيزه مشاركت آنها را در فعاليت هاي ورزشي باال نگه داشت. حتي مي توان پا را فراتر 

در بين دانشجويان را به عنوان يك مسئوليت به آنها سپرد كه با توجه به حس برد و ايجاد انگيزه مشاركت ورزشي 
  وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري مي توان از تالش حداكثري آنها در اين زمينه سود برد. 

در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد كه شناخت ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان براي جلب مشاركت آنها 
هم است. اگر مديران، اساتيد و مربيان درك روشني از نيمرخ شخصيتي دانشجويان داشته باشند در ورزش بسيار م

مي توانند با استفاده از آنها در زمان و موقعيت مناسب، نه تنها انگيزه مشاركت در آنها را ايجاد كنند بلكه از برخي 
باال بردن توان جذب ديگر دانشجويان به  از اين ويژگي ها به عنوان يك نيروي كمكي در پيشبرد اهداف ورزشي و
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ورزش استفاده كنند؛ و با ايجاد شرايط و بروز رفتارهايي كه متناسب با ويژگي هاي شخصيتي آنها است، احتمال 
  ترك ورزش را در آنها پايين آورد و زمينه هايي براي پيشرفت آنها در فعاليت هاي ورزشي به وجود آورد. 
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The purpose of this research was to study the effects of big five personality 
traits on Motivation to participate in sport among students of Shiraz 
University. Statistical Society of the study was students of Shiraz University 
and sample population is 377 students. For this purpose, Five Factor 
Inventory Questionnaire (Neo, 1994) and Behavioral Regulation in Sport 
Questionnaire (BRSQ; Lonsdale, Hodge, & Rose, 2008) was used. Based on 
the result of structural equation modeling, research instruments had the 
acceptable reliability and Diagnostic Validity. For data analysis and 
identification the effect of research variables, Structural equation modeling 
used to Smart PLS Software was used. Findings showed, the effect of big five 
personality traits includes extraversion (t=7/50, β=0/29),openness to 
experience (t=5/04, β=0/16), neuroticism (t=2/76, β=0/33), agreeableness 
(t=8/56, β=0/42), and conscientiousness (t=3/70, β=0/26) was significant and 
positive effect on Motivation to participate in sport among students of Shiraz 
University. Also result showed that big five model of personality in sum 
explain %87 of variation of Motivation to participate in sport. According to 
the effect of personality traits on Motivation to participate in sport, it can be 
said that attention to personality traits in process of sport programming can 
increase participation in sport of students. 
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