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 دبیران انگیزش آموزان براساسشرکت در ورزش دانش انگیزش بینیپیش

 خودمختاری با رویکرد نظریة بدنیتربیت
 

 1مریم عبدالشاهی

 09/12/1395تاریخ پذیرش:               20/09/1395تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
گیزش خودمختار کنندة اصلی در میزان انکند که محیط اجتماعی فرد تعیینبیان می نظریة خودمختاری

با  وجوانانن ورزش در شرکت ةانگیز بینیپیش ،پژوهش حاضرهدف برای شرکت در فعالیت ورزشی است. 
 وبدنی تربیتزن  یردب 102 تعداد .بودخودمختاری  ةبراساس نظری بدنی،تربیت دبیران شانگیز استفاده از

-94 ل تحصیلیپرورش شهر تهران در ساوآموزش ةمنطق چهار ازاول  ةمتوسط ةدختر دور آموزدانش 510
( 2012لین و همکاران، انگیزش مربیان )مک ةنامپرسش .انتخاب شدند ایمرحلهبه روش تصادفی  1393

 که ها نشان دادیافته .ندشد( استفاده 1983)گیل و همکاران،  ورزش در شرکت ةنامة انگیزو پرسش
آموزان دختر شدان های ورزشیفعالیت در ة شرکتانگیز و دبیران انگیزش بین یمثبتر دامعنا همبستگی

برای  مستقیم ةکنندبینیانگیزش دبیران پیشکه  دادنشان  نیز نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه .داردوجود 
بیشترین سهم  انگیزشیشده و بیفکنیمؤلفة تنظیم درون. آموزان استدانش ورزش در شرکت زشانگی

ی انگیزشه ابعاد اثرگذار بتوجه  اهمیت بر هااین یافته. دارند آموزاندانش ة ورزشیانگیز بینیپیش نسبی را در
 .کنندتأکید میآموزان دانش شرکت در ورزشة زانگی بر بدنیتربیتمعلمان 
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 مقدمه
ی هاپژوهش ،کارگیری و اشتغال جوانان در ورزشهب

خود اختصاص داده به های اخیرشماری را در سالبی
، بررسی هاپژوهش عات اصلییکی از موضواست. 

فرایندهایی است که کودکان و نوجوانان را وادار به 
موضوع مهم  د.نکنورزشی میهای شرکت در فعالیت

زیستی به دیگر برای پژوهشگران این است که چگونه
)بالگور،  سازی شودورزش بهینه باروانی افراد جوان 

. (2008، 2؛ آدی، دودا و تومانیس2008، 1کاستیلو و دودا
شتغال و تجربه در ورزش باید پیشنهاد شده است که ا

ها آن نگرش مثبت به ورزش و شادکامیبه افزایش 
 ةکنندبینیمتغیر پیش انگیزش (.2001)دودا،  شودمنجر 

)سارازین،  های ورزشیبرای شرکت در فعالیت یمهم
 زیستی روانیو به (2002، 3کاری ووالراند، گیلت، پلتیر 
دو رویکرد نظری که  است.( 2008)بالگور و همکاران، 

-برای شرکت در فعالیت به انگیزش کودکان و نوجوانان

 4پیشرفت -هدف ةد، نظرینشوورزشی مربوط میهای 
 7)رایان و دسی 6خودمختاری ةنظریو  (1989، 5)نیکولز

)به نقل از رایان  هستند (1989، 8؛ رایان و کنل2000، 
گسترش  مبتنی بردو نظریه  هراساس . (2000و دسی، 

 مفهوم فعالیت است.انسان با تأکید بر جایگاه استعداد و 
ها مربوط به تغییرپذیری در انگیزش این نظریه یدو هر

ها در کیفیت آنورزشکاران و کاربرد اختالفات انگیزشی 
شرکت در ورزش  ةاشتغال به ورزش و تمایل به ادام

 نظریة (.2001؛ دودا، 2000)رایان و دسی،  است
 یک نظریة( 2000دسی، رایان و ) خودمختاری

                                                           
1. Balaguer, Castillo, & Duda 

2. Adie, Duda, & Ntoumanis 

3. Sarrazin, Vallerand, Guillet,    

Pelletier, Cury, 

4. Achievement Goal Theory (AGT) 

5. Nicholls 

6. Self-Determination Theory (SDT) 

7. Ryan & Deci 

شرکت در رفتارهای انسان است که  برای انگیزشی
این نظریه  دهد.های ورزشی را توضیح میفعالیت

 کند کهپیوستاری از خودمختاری را فرض می
درونی باالترین سطح  گیزةان ترین وانگیزگی پایینبی

 درونی انگیزة(. 2000)رایان و دسی،  خودمختاری است
 شرکت به عالقه مانند ؛گیردمی سرچشمه فرد درون از
( مطرح 2000دسی ) . رایان وشخصی رشد و ورزش در

 اجتماعی عوامل تأثیرتحت شدتبه انگیزش اند کهکرده
 که گیرد. عوامل اجتماعیمی قرار محیط، یک در

 و 10استقالل، 9شایستگی بنیادی نیازهای برآوردن
انگیزش  بر توانندمی کنند، تسهیل را 11ارتباط با دیگران

 این اجتماعی که عوامل کهدرحالی فرد تأثیر بگذارند؛
 منجر انگیزگیبی به ممکن است کنند، تضعیف را نیازها
این نیازها شرایط الزم برای  ،دیگرعبارتبه. شوند

 و فعالیت مؤثر فرد هستند زیستیبه ،سالمت روان
 افراد .(2000،  12، شلدون،گابل، روسکو و ریان)ریس
 انتخاب فرصت که شوندمی برانگیخته بیشتر زمانی
 را هافعالیت ،(استقالل) باشند داشته را هافعالیت آزادانة

 که کنند احساس و( شایستگی) دهند انجام مهارت با
کنند می حمایت هاآن از (دیگران با ارتباط) مهم دیگرانِ

 و کاشف ،به نقل از مازیاری ،2003، 13گاگنه)
کند که این نظریه فرض میالبته  ؛(2014، سیدعامری

شناختی، روان سازی از این سه نیازهنگام محروم
)ورستویف،  شوندو بیمار می پذیرآسیب افراد احتماالً

 .(2013، 14بوون و موراتیدیس  وستنکیست، سوئننس،
 در فرد که رسدمی حداکثربه درونی هنگامی انگیزة

 .کند خودمختاری و شایستگی احساس یخاص موقعیت

8. Ryan & Connell 

9. Competence 

10. Autonomy 

11. Relatedness 

12. Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, Ryan 

13. Gagne  

14. Verstuyf, Vansteenkiste, Soenens, 

Boone, Mouratidis,    
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 کندمی فراهم فرد برای را هاییفرصت ورزشی محیط
 معیار با را خود فردی هایشایستگی و هامهارت تا

کند به انگیزش درونی داللت می .کند مقایسه خاصی
شرکت در یک فعالیت برای لذت و رضایت از اینکه 

ها و نتایج و این با کسب تجربه خود آن فعالیت باشد
 ةدر نظری .(2000)رایان و دسی ، مثبت مرتبط است 

بر رفتار  دبیرانار تأکید شده است که رفت خودمختاری
اساس این . برگذاردمیموزان تأثیر آو نگرش دانش

طریق حمایت یا مخالفت تواند ازیک معلم می ،نظریه
یعنی نیاز به  ؛آموزاندانش 1پایةشناختی با نیازهای روان

بر نوع انگیزش  با دیگران، شایستگی، استقالل و ارتباط
. (2014)ساالری و بادامی،  آموزان تأثیر بگذارددانش
تأثیر موجب  شدن این نیازها، رضایت از برآوردهسپس

های محیط اجتماعی بر انگیزش درونی )همانند انگیزه
ی جوّی که یک یعن شود؛کردن( میورزش بیرونی برای

به  ورزشکار درونی ةعالقاثر مهمی بر  سازد،مربی می
 ازورزشکار  مندیاثرش بر رضایت کناردر ،فعالیت
استقالل و ارتباط با  شایستگینیازهای  شدنبرآورده

 ،راستا. درهمین(2000، )رایان و دسی دیگران دارد
ه ( در پژوهشی یافتند ک2005) 2هالمبیک و آموروس

مثبتی با انگیزش  رابطة ،پایهنیازهای این  برآوردن
، 3دودا و ، بالگور، کاستیلورزالوآدرونی دارد )به نقل از 

 ل اثرگذارمربی عامدر محیط ورزش، رفتار  .(2012
. کیفیت انگیزش ورزشکار است و حبر سط مهمی
کنند و با جلسات تمرین را طراحی می ،مربیان

 برای آموزش،ورزشکاران در تمرین و مسابقه 
 برانگیختن بازیکنانشان تعامل دارند دادن وبازخورد

روانی حیطی مها آن ،بنابراین ؛(2007، 4دودا و بالگور)

                                                           
1. Basic Psychological Needs 

2. Hollembeak and Amorose 

3. Sol Alvarez, Balaguer, Castillo & 

Duda 

4. Duda & Balaguer 

5. Ames 

تأثیر  تواندکه می (1992، 5)آمیس آورندوجود میهرا ب
اشتغال به  و ادامة لذتاحساس  زیادی بر عالقة درونی،

آلوارز و به نقل ازورزش در ورزشکاران داشته باشد )
( در 2004) 6تومانیس زمینه،درهمین (.2012همکاران، 

 دبیرانمایت اجتماعی پژوهشی نشان داد که ح
آموزان در بدنی بر انگیزش مشارکت دانشتربیت
بدنی تأثیر دارد )به نقل از ساالری و بادامی، های فعالیت
واضح است که مربیان در تمام  براین،افزون (.2014

سطوح مهارت )مبتدی، ماهر و نخبه( با ورزشکاران در 
و همانند ورزشکاران اغلب در شرایط  تعامل هستند

های دقیق ناشی از مسابقات، بررسی فشارهای روانیِ
-قرار می ازحد مردموالن و انتظارات بیشئمردم و مس

 ،اینبرعالوه .(2004، 7پتیباس و ورناچیا )جیگس، ندگیر
کرد و رفتارهای مربیان همواره نسبت به عمل

باید اهداف مختلف  اهآن .شوندبازیکنانشان قضاوت می
را برای رسیدن به پیروزی تطبیق دهند و شرایط روانی 

وجود هبرای بازیکنانشان برا پیشرفت  مثبت و فرصت
 -رابطة مربی درمورددانش داشتن  ،بنابراین ؛آورند

انگیزة  ،زیرا بسیار مهم است؛ هاآن ورزشکار و عملکرد
 ، بردنبال آنهبو  گذاردرفتارشان تأثیر میمربیان بر 

 گذارداثر می شانشناخت، رفتارها و احساسات بازیکنان
و اندرسون ـ  آموروس (.2003، 8)ماگئو و والراند

روی رفتار  پژوهشد که نکن( بیان می2007)9چروب
اطالعات نظری  آوردندستهای بفقط برنباید مربیان 

های برای شرایط واقعی )همانند برنامهبلکه باید  ؛باشد
-)به نقل از مک کاربردی و مفید باشدنیز تربیت مربی( 

مربی انواع رفتارهای  .(2012، 10وکامبنئ لین، مالت و
 گذارد؛بر تمرین، ادراک و اجرای بازیکنان اثر می

6. Toumanis 

7. Giges, Petitpas & Vernacchia 

8.  Mageau & Vallerand 

9.  Amorose & Anderson-Butcher 

10. McLean, Mallett & Newcombe 
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سازی محیط برای بهینه مربیو رفتار انگیزه  ،بنابراین
 ،زمینهی ورزشکاران بسیار ضروری است. دراینیادگیر
یک که ( 2000)رایان و دسی ،  خودمختاری نظریة
انگیزش  پایةبر ،اجتماعی است -انگیزشی نظریة

تأثیر چرایی و چگونگی بعدی بنا شده است و چند
روی  هاپژوهش دهد.را توضیح می رفتارهاانگیزش بر 
نشان  (2007بوچر، -اندرسون )آموروس و این نظریه

استقالل، پایه ) ک ورزشکاران از نیازهایادرااند که داده
 بین رفتار مربیگری (شایستگی و ارتباط با دیگران

گیری انگیزة ورزشکاران و جهت 1هشدادراک
)مثل رفتارهای  ینتایج ،بنابراین کند؛گری میمیانجی
محصول  ،آیدوجود میهب وسیله انگیزةهکه ب مربی(

براساس  شناختی است.رضایتمندی از نیازهای روان
مربیان با  ،(2008رایان، دسی و ) خودمختاری نظریة

، ورزشکارانشان را 2روش مربیگری حامی استقالل
ین قوان در یک محدودةکه طوریهب ؛کننددرگیر می

وجود هب خاص، شرایط انتخابی را برای شاگردان
یادگیری  فرایندآورند و صبر و بردباری را در رابطه با می

، افکار بازیکنان را دهندبازیکنان از خود نشان می
ها اصول اساسی تکالیف و محدودیتکنند، تصدیق می

دهند و فرصتی را برای حل ها توضیح میرا به آن
 ،بنابراین آورند؛ها فراهم میمسائل تکنیکی برای آن

نی بسیاری برای این رویکرد مربیان فواید روا
 دارد ورزشکارو بین مربی  ورزشکاران و رابطة

 ة. نظری(2015، 3هوی و آماندسِن)سولستاد، 
 حامی مربیگری کند که رویکردخودمختاری تصریح می

استقالل، یک شرط ضروری برای رضایتمندی 
 گیری رابطةو خود مربی است و موجب شکل ورزشکار

                                                           
1. Perceived Coaching Behavior 

2. Coaches' Autonomy-Supportive 

Coaching (ASC) 

3. Solstad, Hoye & Ommundsen 

4. Deci, La Guardia, Moller, Scheiner, 

& Ryan 
5. Cheon, Reeve, Yu & Jang 

، الگاردیا، مولر، شینر )دسی شودها مینزدیک بین آن
( یافتند 2014) 5یو و جانگر ، ریوچیون(. 2006،  4و ریان

 حامی بدنی که رویکرد آموزشکه دبیران تربیت
انگیزش ، آموزان دارندنسبت به دانش 6استقالل

بیشتری  7آموزش، مهارت آموزش و سالمتی آموزش
توجه کنند شناسی ورزش باید روان گرانپژوهش دارند.

زمینة رفتارهای حامی استقالل که رفتارهای مربی در
 از نیازهایرضایتمندی طور مثبتی با هممکن است ب

مثال، عنوانند؛ بهرابطه داشته باش آموزاندانش
دهد، تشویق آموزش میها را آنکه یک مربی هنگامی

افکار و کند و ها را حمایت میکند، انتخاب آنمی
آموزان در دانشدهد، را پاسخ میشان هایسؤال

 با ارتباط و استقالل شایستگی، نیازهایرضایتمندی از 
ها را آزادانه آن مربیان ،زیرا ؛آیدوجود میهبدیگران 

های توانایی )استقالل(، به توسعة کنندتشویق می
موجب تعامل کنند )شایستگی( و ورزشکاران کمک می

بین خود و  شوند و رابطةمثبت ورزشکار با جامعه می
دهند )سولستاد دیگران( را بهبود می با ورزشکار )ارتباط

  (.2015، و همکاران
خودمختاری درمورد رفتارهای مربی، بیان  ةنظری
 وجود هبندی رفتار براساس انگیزکند که انواع طبقهمی
یعنی  ای از استقالل هستند؛که دارای درجه دارد

در پیوستاری از خودمختاری قرار دارد که انگیزش 
 انگیزش شود.نامیده می 8انگیزش خودمختاری

 فرد 9به رفتارهای عمدی کندداللت میخودمختاری 
احساس درونی خودش است؛ یعنی رفتار که موافق با 

)دسی و رایان،  ها و اهدافش استاساس ارزشفرد بر
( انواع 2013) 10لتیر و کاتور، پروچی .(2000

6. Autonomy-Supportive Teaching 

(AST) 

7. Teaching Wellbeing 

8. Self-Determined Motivation 

9. Intentional Behavior 

10. Rocchi, Pelletier & Couture 
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را در مربیان  1های انگیزش خودمختاریکنندهتعیین
داد که ها نشان آنپژوهش های یافته بررسی کردند.

انگیزة خودمختاری مربیان برای مربیگری یک متغیر 
 کارگیری رویکرد حامی استقالل است؛هبرای ب رابط

 یانی که براساس رویکرد خودمختاریمرب ،بنابراین
استقالل برای  حامی از رویکرد ،کردندمربیگری می

 اساس،کردند؛ براینورزشکارانشان بیشتر استفاده می
 ،زیرا ؛مربیان بسیار ضروری است انگیزة گیریاندازه

 ،گذاردها تأثیر میزیستی آنرضایتمندی و بهتنها بر نه
انگیزه و  أثیر برها با ورزشکاران )تتعامل آن ه بربلک

)دسی و  گذارداجرای ورزشکاران( نیز اثر می
 (. 2003؛ ماگئو و والراند، 2000رایان،

انگیزش شرکت در ورزش، رتبط با های مبیشتر پژوهش
پیشرفت و نظریة  -زمینة این دو نظریة هدفدر

های فراوانی پژوهش .اندشدهخودمختاری انجام 
خودمختاری و تأثیر عوامل مختلف بر  ةنظری درزمینة

های انگیزش درونی افراد برای شرکت در فعالیت
، بالند، ملتون و گلی، امثال اند؛ برایانجام شدهورزشی 

( نشان دادند 2013) 3( و النوتی و همکاران1120) 2زیچ
که عوامل نژاد، سن و جنس تأثیر معناداری بر میزان 

ها گذارند. آنورزشی می هایفعالیت در شرکت انگیزش
 در حضور از پسر دانشجویان ةانگیز که هستند معتقد

 فردی هایمهارت بهبود و رقابت بردن،لذت ،ورزش
 توجه ،سالمتی حفظ دانشجو دختران کهدرحالی است؛

 دالیل ترینمهم از را زیبا ظاهر داشتن و کنترل وزن به
 .(2015، )به نقل از پیری، آهار و محمودی دانندمی

های تفاوت ةبه مقایس نیز (2015) و همکاران پیری
ورزشی  هایفعالیت در مشارکت انگیزش جنسیتی در

گرفتند که آموزان ورزشکار پرداختند و نتیجه دانش
 دختران ورزشی مشارکت انگیزش بین معناداری تفاوت

، سیندیک، دارد. کاندریک وجود آموز دانش پسران و

                                                           
1. Various Determinants of Coaches' 

Self-Determined Motivation 

2. Egli, Bland, Melton & Czech. 

 در شرکت ( انگیزش2013) 4ماندیک و شفلر فورجان ـ
بدنی سه آموزان تربیتبین دانشرا ورزشی  هایفعالیت
 گرفتند و نشان دادند که شش عامل اندازهکشور 

)فعالیت ورزشی با دوستان، شهرت، سالمت و آمادگی 
شدن ت اجتماعی، اتفاقات ورزشی و آرامجسمانی، موقعی

هستند.  ها اثرگذارآن با ورزش( در انگیزش شرکت
 یافتند که تفاوت جنسیتی معناداریدر ها، آنهمچنین

آموزان دانش در انگیزش شرکت در ورزش برای همة
ما تفاوت معناداری در رابطه با ا ؛بدنی وجود داردتربیت

 که دندهمی نشان هاپژوهش اکثر سن مشاهده نکردند.
 احساس نشاط، کسب مانند متفاوتی هایانگیزه با افراد
 حفظ و الغرشدن ،شادابی ،بیماری پیشگیری از و لذت

 زاده،شفیع) کنندمی شرکت ورزشی فعالیت در سالمتی
 رفع و لذت ةانگیز نیز گرانپژوهش سایر (.2006

 بهداشت ،(1995 راویس، و گرون) عاطفی نیازهای
نیا رحمانی نژاد،رمضانی) را فراغتگذران اوقات و روانی

 بیان دانشجویان و جوان افراد برای( 2010 تقوی، و
 سنی شرایط به توجه با بزرگساالن کهصورتیدر کردند؛

وزن و  کنترل زندگی، قوای افزایش هدف با بیشتر خود
 دمیرچی، و محبی نژاد،رمضانی) سالمتی عوامل دیگر

به نقل ) کنندمی شرکت ورزشی هایفعالیت در( 2009
پارسامهر،  ،راستادرهمین .(2015و همکاران،  پیریاز 

( به بررسی 2013زاده )نژاد و قربانفرد، نیکاسکندری
 بدنیتربیت درس در مشارکت با مرتبط هایانگیزه
ها آنمطالعة نتایج  دختر پرداختند. آموزاندانش دربین

 حمایت خانواده، حمایت متغیر نشان داد که چهار
 با شده،ادراک توانایی و شدهادراک ارزش دوستان،

 های ورزشی رابطه دارند.مشارکت در فعالیت

3. Lannoti, et. all  

4. Kondrič, Sindik, Furjan-Mandić&  

Schiefler 
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 کردند ( بیان5200) 1پاتریک، هربرت و بارتلومی کیل
 هایانگیزه بر شادی و لذت مانند درونی هایانگیزه که

( 6200) 2وازو، نومانیس و دوودا .دارند برتری بیرونی
 و مثبت پیشگوی عامل لذت، انگیزة که مطرح کردند

 و مربیاناست که  مداوم استمرار برای مهمی
بادامی  و ساالری. کنندبر آن تأکید می کنندگانشرکت

 حمایت ( در پژوهش خود نشان دادند که بین2014)
 ورزشی پیشرفت انگیزش و بدنیتربیت دبیران اجتماعی

دارد.  وجود معناداری و مثبت همبستگی آموزاندانش
 دیگرانِ  که ( دریافتند9019) 3گرینوکل، لی و لوماکس

 بر زیادی بسیار تأثیر ،مانمعل و همساالن ویژهبه مهم
 نشان هاپژوهش بدنی دارند. فعالیت در افراد شرکت

 هایگروه و دبیرانسوی از مثبت تقویت که دندهمی
 مشارکت سبب کالس، درطول تشویق یعنی همسال؛

 ،همچنین .شودمی بدنی فعالیت در افراد بیشتر
 فضای توانندمی که یدبیران اندادهد نشان هاپژوهش
 هایفعالیت در مشارکت بهبود برای را مناسبی
 سبب کنند، فراهم آموزاندانش برای بدنیتربیت

)به نقل از پارسامهر  شوندمی نیز هاآن مشارکت افزایش
مازیاری و همکاران  ،راستا(. درهمین2013ن، و همکارا

 حمایت اجتماعی در پژوهشی به بررسی رابطة (2014)
بدنی تربیت هایفعالیت در آموزانانگیزگی دانشبی و

 که بدنیتربیت گیری کردند دبیراننتیجه پرداختند و
-می کنند،می فراهم آموزاندانش برای حمایتی محیط

 و بگذارند تأثیر آموزانانگیزگی دانشبی بر توانند
 افزایش بدنیتربیت هایفعالیت در را آنان مشارکت

 4 ، سالمون، کاسما، کارسون و جی یوژانگ .دهند
 بدنیتربیت دبیران حمایت که دادند نشان نیز (2011)

 شایستگی، استقالل، نیازهای برآوردن با یمثبت طوربه

                                                           
1. Kilpatrick, Hebert & Bartholomew. 

2. Vazou, Ntoumanis & Duda. 

3. Greenockle, Lee & Lomax 

4. Zhang, Solmon, Kosma, Carson, GU  
5. Integrated Regulation  

-دانش در ،جسمانی هایفعالیت در مشارکت و تعلق

 .دارد رابطه متوسطه آموزان
درزمینة  یا های ذکر شدهتمامی پژوهش ،طور خالصههب

سن،  آموزان مانندفردی دانشای درونمتغیرهاثر 
بر انگیزة  شانهای بیرونی و درونیجنس، نژاد و انگیزه

 یا اینکه رابطة اندشدهانجام ها آن مشارکت ورزشی
مربیان حمایت اجتماعی و رویکردهای حامی استقالل 

سنجیده شده آموزان دانش شرکت در ورزش ةبا انگیز
آن است  هااین پژوهش است؛ اما چالش موجود درزمینة

آیا  ،کندخودمختاری بیان می که با توجه به آنچه نظریة
انگیزش تواند با خودمختاری دبیران می انگیزش

آموزان و بروز رفتارهای ورزشی آنان ودمختاری دانشخ
توان گفت میآیا  ،ترطور جزئیبهارتباطی داشته باشد. 

نیمرخ  ی بینارتباطچالش موجود این است که که 
های انگیزش درونی، یعنی مؤلفه ؛دبیرانانگیزشی 

 تنظیم ،6شدههمانندسازی تنظیم ،5یکپارچه تنظیم
 با ،انگیزشیبی بیرونی و تنظیم ،7شدهفکنیدرون

توان یافت؟ میآموزان دانش انگیزش شرکت در ورزش
های جداگانه دارای ویژگیها کدام از این مؤلفههر

 اساس نظریةبر .هستند ی از انگیزش فردخاص
 تنظیم مؤلفة چهار ،(2000 دسی، و رایان)خودمختاری 

-درون تنظیم شده،همانندسازی تنظیم یکپارچه،

هایی از نشانگر اندازه ،بیرونی تنظیم و شدهفکنی
در روی پیوستار انگیزش خودمختاری  بیرونیانگیزش 

، ضروری است که مشخص شود بنابراین ؛هستند
 انگیزش توانند باهای انگیزشی میجنبهیک از اینکدام

 آموزان ارتباط داشته باشند. دانش ورزش در شرکت
در ( 2002) 8پلتیر، سیگوئین و لگالتبا توجه به اینکه 

ه بین ارتباط رفتار ک نشان دادندیک مدل ساختاری 

6. Identified Regulation 

7. Introjected Regulation 

8. Pelletier, Seguin-Levesque & 

Legault 
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آموزان یک میانجی وجود ورزشی دانش معلم و انگیزة
به  و با توجهانگیزة معلمان است  میانجی، دارد و آن

اهمیت انگیزة مربیان و  در رابطه با پژوهش پیشینة
انگیزة شرکت در بین رفتارهای مربی با تعامل اهمیت 
و  خودمختاری ةاساس نظریبر ورزشکاران فعالیت

 ةدرزمینی اندک پژوهشبا توجه به مدارک همچنین، 
 مطالعةکه  رسدمی نظربه بررسی رابطة این دو متغیر،

شرکت در  ةانگیز با بدنیتربیتانگیزة مربیان  رابطة
 دارای اهمیت پژوهش برای انجام آموزاندانش ورزش

 این به گوییپاسخ برای حاضر پژوهش بنابراین، ؛باشد
 خودمختاری انگیزة آیا: است شده طراحی هاسؤال

 ورزش در ة شرکتانگیز با بدنیتربیت دبیران
خودمختاری  ةبا توجه به نظری دارد؟ ارتباط آموزاندانش

آموز تأثیر گذار که معتقد است رفتار مربی بر رفتار دانش
 آیا شود،انگیزه موجب بروز رفتار میکه جایینآاست و از

 دبیران شیانگیز استفاده از نیمرخ با توانمی
 های ورزشیفعالیت در شرکت ةانگیز بدنی،تربیت
 بینیپیشخودمختاری  ةاساس نظریبر را آموزاندانش

رشدی  دانیم نوجوانی یک دورةکه میطورهمان ؟کرد
است و ی رفتارهای مثبت ورزشی گیربحرانی در شکل

تواند نوجوانی می در دورة ی ورزشیدادن رفتارهاشکل
فعالیت در تمام دورة زندگی تأثیرگذار باشد؛  ةبر ادام

لیت جسمانی امروزه با توجه به کاهش فعا بنابراین،
فعالیت در دنیای علت افزایش نوجوانان و جوانان به

جای های بهای رایانهشدن بازیمجازی و جایگزین
های حرکتی، کاهش فعالیت جسمانی روزانه و بازی

انجام چنین ، انگیزة شرکت در ورزش نوجوانانکاهش 
رسد که باید نظر میهسبب ضروری بهایی بدینپژوهش

نگیزة پی یافتن عوامل بیرونی و محیطی تأثیرگذار بر ادر
صورت شرکت در ورزش نوجوانان بود؛ بنابراین، در

 شی مربیان و انگیزة شرکتیافتن ارتباط بین انگیزة ورز
 روی چنین عوامل بیرونیِتوان ورزش نوجوانان، می در

 دیگر ضرورت ،همچنین .گذاری کرداثرگذار سرمایه
انگیزة مربیان اگر از وهش این است که انجام این پژ

آموزان دانش بتوان انگیزة شرکت در ورزش بدنیتربیت
یک کدامنشان داد که  توانمی سپس ،بینی کردرا پیش

 تری بااز ابعاد انگیزش خودمختاری معلمان ارتباط قوی
ند؛ دار آموزانورزش دانش شرکت درانگیزش 

کردن ارتباط بین این دو مشخص نتایج ،ترتیببدین
سهیم باشد که در  ییهاپژوهش تواند در بدنةمی متغیر
های محیطی مرتبط با جوی یافتن انگیزانندهوجست

، زیرا ؛هستندزش نوجوانان انگیزش شرکت در ور
اری، محیط اجتماعی فرد، یک خودمخت ةاساس نظریبر

برای  کنندة اصلی در میزان انگیزش خودمختارتعیین
 (.2008شرکت در فعالیت ورزشی است )دسی و رایان، 

 

 پژوهش  شناسیروش
 در شرکت ةبینی انگیزهدف اصلی پژوهش حاضر پیش

 با استفاده از میزانآموزان دانش های ورزشیفعالیت
بدنی بود که این پژوهش ازنوع تربیت مربیان انگیزة

 آید. شمار میههمبستگی ب -توصیفی

 کنندگانشرکت
زن  دبیران آماری این پژوهش شامل همة ةجامع 

در  ،مدارس دولتی اول ةمتوسط ةدوربدنی تربیت
پرورش شهر وآموزش 18 و 17 ،10 ،9 هایمنطقه
 بود و همچنین، همةنفر  149ها تعداد آنکه بود تهران 
مدارس هشتم و نهم  های هفتم،پایهآموزان دختر دانش

 بود 1393ـ94در سال تحصیلی  اطق ذکرشدهمندولتی 
با استفاده از  .بود نفر 10500بیشتر از ها آن که تعداد

 95سطح اطمینان ) معلوم ةفرمول کوکران برای جامع
معلم  102 ، تعداددرصد( پنجگیری خطای نمونه و درصد
آموزان نیز دانش ةتعداد نمون .محاسبه شد بدنیتربیت
 384معلوم، تعداد  امعةفرمول کوکران برای ج مطابق
 هایآزموناستفاده از  برای ،در این پژوهش .نفر بود

-موردنظر با هم متناظر می همبستگی باید دو جامعة

روش  هاینیازمندی، با توجه به دلیلهمینشدند. به
)توضیح بیشتر در بخش روش  آماری در این پژوهش
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انتخاب  مدرسة همان معلمان 102تعداد ابتدا ، آماری(
از هر ای، براساس روش تصادفی و مرحله ،سپس .شد

از هر  و های همان معلماز کالس کالس یکمدرسه 
از روی لیست اسامی کالس  نفر پنجکالس به 

، برای بنابراین نامه داده شد؛پرسش ،صورت تصادفیهب
 مجموع،در که ندآموز انتخاب شددانش هر معلم پنج

آماری پژوهش  ةنمون دختر برای آموزدانش 510 تعداد
ها سالم بودند و آزمودنی همة .ندشد حاضر انتخاب

  خاصی نداشتند.بیماری 

 ابزار پژوهش
 دوآوری اطالعات از ، برای جمعدر این پژوهش

لین و همکاران، )مک 1انگیزش مربیان ةنامپرسش
 هایفعالیت در شرکت نامة انگیزهپرسشو ( 2012

 .استفاده شد (1983، 3)گیل، گراس و هادلسون 2ورزشی
لین و همکاران، انگیزش مربیان )مک ةنامپرسش -الف

تعیین و سنجش ابعاد  نامهاین پرسش هدف (:2012
مقیاس و دارای شش خرده انگیزشی مربیان است که

انگیزش  :ند ازاها عبارتمقیاساست. خردهگویه  22
شده، تنظیم همانندسازیتنظیم درونی، تنظیم یکپارچه، 

انگیزشی. بی بیرونی وتنظیم  ،شدهفکنیدرون
تایی از طیف لیکرت هفت صورتهامتیازدهی این ابزار ب

. است «کامالً درست است»تا « اصالً درست نیست»
و  اندرا ساختهاین مقیاس ( 2012لین و همکاران )مک

( 2014کار )یران نیز ابریشم. در اانداعتباریابی کرده
نامه دارای اعتبار فارسی این پرسش که نسخةنشان داد 

 زمان مناسب واکتشافی، اعتبار تأییدی و اعتبار هم
)ضریب آلفای  قبولی است. همسانی درونیقابل

، یکپارچه 774/0 مقیاس درونیخردهبرای  کرونباخ(
شده فکنی، درون759/0شده ، همانندسازی747/0
دست هب 742/0انگیزشی و بی 727/0، بیرونی 732/0

                                                           
1. Coach Motivation Questionnaire 

(CMQ) 

2. Participation Motivation 

Questionnaire (PMQ) 

قبول بودند. نتایج حاصل مطلوب و قابلآمد که درحد 
در بررسی پایایی ای نیز طبقهاز ضریب همبستگی درون

، 95/0ارچه ، یکپ95/0 درونی مقیاسزمانی برای خرده
، بیرونی 94/0شده فکنی، درون95/0شده همانندسازی

دست آمد که درحد هب 94/0انگیزشی و بی 95/0
 .شدتأیید  و پایایی زمانی آن قبول بودندمطلوب و قابل

این  یهاسؤالکه پایایی زمانی ذکر شود است الزم 
نفر از  39روی آزمون مجدد،  -روش آزمون بهابزار 
 وسیلةبه ،هفته پژوهش حاضر پس از دوهای نمونه

تعیین شد.  4ایطبقهتعیین ضریب همبستگی درون
ضریب که  اطمینان( نشان داد درصد 95با نتایج )

 و شش 85/0 برای متغیر انگیزش مربیان همبستگی
، 86/0، یکپارچه 87/0 درونیمقیاس خرده

، بیرونی 85/0شده فکنی، درون87/0شده یهمانندساز
حد دست آمد که درهب 85/0انگیزشی بی و 85/0

 و پایایی زمانی تأیید شدقبول بودند مطلوب و قابل
 .(2015)یاوری و نارمنجی، 

 ورزشی هایفعالیت در شرکت ةنامة انگیزپرسش -ب
این هدف : (1983)گیل و همکاران،  جوانان
، شناخت انگیزشی افراد برای شرکت در نامهپرسش
مقیاس دارای هشت خرده است که ورزشیهای فعالیت

ند از: موفقیت، اها عبارتخرده مقیاس .استگویه  30و 
انرژی، عوامل موقعیتی،  گرایی، آمادگی، تخلیةگروه

هریک از  یابی، تفریح و سرگرمی.بهبود مهارت، دوست
 در شرکت های مؤثر در انگیزةها مؤلفهمقیاساین خرده

 ها براساسپاسخ به گویه .ورزشی هستند هایفعالیت
شود )کامالً ای لیکرت کدگذاری میگزینهطیف پنج

مهم تا کامالً مهم(. براساس میانگین حاصل از غیر
بندی انگیزشی افراد مشخص ها، اولویتمقیاسخرده

 اکتشافی، ( اعتبار سازة2006) زادهشفیع. شودمی

3. Gill, Gross & Huddleston 

4. Interclass Correlation Coefficient 
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نامه را در تأییدی و همسانی درونی پرسش مالکی،
تأیید کرد و ضریب همسانی درونی  جواناننو ةجامع
در بررسی همسانی درونی . دست آمدهب 83/0

مقیاس ها، ضریب آلفا برای خردهمقیاسخرده
 ، تخلیة46/0، موفقیت 75/0آمادگی  ،37/0 یابیدوست
، 42/0، بهبود مهارت 67/0گرایی ، گروه52/0انرژی 

 49/0و تفریح و سرگرمی  43/0عوامل موقعیتی 
 (.2006زاده، )شفیعدست آمد هب

 روش اجرا
 شدنو مشخص ة معلمانپس از تعیین تعداد نمون

 کسبن مدارس الئوابتدا از مس ،همان معلمان مدارس
نامة شده رضایت، معلمان انتخابسپس شد.اجازه 

-نامة دانشرضایتو  شرکت در پژوهش را امضا کردند

 ها تکمیل شد.شده نیز توسط والدین آنآموزان انتخاب
ها توسط نامهپرسش ،آوری اطالعاتجمع برای ،سپس

پنج  بدنی وتربیت دبیرانبین  دیده،آموزش آزمونگر دو
از  های خاص(بیماریدرصورت نداشتن ) آموزدانش

ند و پس از توزیع شد یک کالس همان معلم
 پنجتعداد  .ندآوری شدهمان روز جمع در ،شدنتکمیل

آموزان حذف دانش ناقص مربوط بهنامة عدد پرسش
 . شدند

 هاروش های پردازش داده
استفاده از  برایبا توجه به اهداف پژوهش حاضر، 

موردنظر با هم  های همبستگی، باید دو جامعةآزمون
پنج  ةبرای هر معلم نمرشدند؛ بنابراین، متناظر می

ها میانگین گرفته وجود داشت که از آن شآموزدانش
هر معلم در آموزان دانش ةنمر میانگین ،سپس .شد

 وارد شد. آماری افزاردر نرم جلوی نمرة همان معلم
ابتدا فراوانی، میانگین و ها، تحلیل دادهوبرای تجزیه

فرض اولین پیش .ها محاسبه شدانحراف استاندارد داده

                                                           
1. Kolmogorov Smirnov Test 

2. Pearson Correlation 

3. Multiple Regression 

ن ارتباط بودون، خطیاستفاده از آزمون همبستگی پیرس
است که ازطریق رسم نمودار پراکنش بین دو متغیر 

 -کلموگروف از آزمون با استفاده ،سپس .تأیید شد
از  . پستأیید شد هاداده توزیع بودنطبیعی ،1اسمیرنف

 بردن بهپی برای 2پیرسون همبستگیآزمون  از ،آن
 رگرسیون از و و وابسته مستقل متغیر بین روابط

 متغیر بینیپیش برای 4زمانبه روش هم 3گانهچند
 ،چندگانه برای استفاده از رگرسیون. شد استفاده مالک
در  -الف شروط استفاده از این آزمون بررسی شد:ابتدا 

نوع ازو متغیرهای مستقل و وابسته متصل  ،این پژوهش
های متغیر بودن توزیع دادهطبیعی -ب بودند؛ای فاصله

ا بودن توزیع مقادیر خطا بطبیعی -وابسته تأیید شد؛ ج
همة  خطیهم -د استفاده از نمودار پراکنش تأیید شد؛

خطی توسط هم متغیرهای مستقل بررسی شد و نبود
 -ه در آزمون موردنظر تأیید شد؛ 5خطیبخش هم

با استفاده از آزمون دوربین  هااستقالل مقادیر خطا
 با هاداده. کنترل شد ()جدول شمارة چهار واتسون
با سطح  6 23 نسخة اس..اس.پی.اس افزارنرم از استفاده

 تحلیل 05/0و سطح معناداری  درصد 95اطمینان 
 .شدند

 

 هایافته
انحراف  = ±17/3) بدنیتربیت دبیران سن میانگین

 آموزاندانش کل میانگین سنی ،سال 53/41 (معیار

میانگین و  سال 67/14 (انحراف معیار = 13/2±)

انحراف  = ±52/6)کننده شرکت کاری معلمان سابقة

در جداول شمارة یک دست آمد. هسال ب 84/19 (معیار
های اطالعات توصیفی حاصل از دادهو شمارة دو، 

 و بدنیتربیت دبیران دست آمده برای گروههب
 -فیج آزمون کلموگروانت ورده شده است.آ آموزاندانش

4. Enter 

5. Collinearity Diagnostics 

6. SPSS. 23 
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متغیر انگیزش  هایبودن توزیع دادهطبیعی ،فواسمیرن
متغیر (،  = 162/0Pآموزان )دانش ورزشی مشارکت

و تمامی  ( = 200/0P)بدنی تربیت دبیران انگیزش
 را تأیید کرد. هاهای آنمقیاسخرده

 
 

 بدنیتربیت دبیرانهای انگیزش مقیاسخردهمیانگین  .1 جدول

 انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر
 77/6 83/15 102 انگیزش درونی 
 45/5 98/11 102 تنظیم یکپارچه

 47/5 17/12 102 شدههمانندسازیتنظیم 
 7//20 79/15 102 شدهفکنیتنظیم درون

 50/6 71/16 102 تنظیم بیرونی
 18/7 64/15 102 انگیزشیبی

 53/14 34/89 102 مربیان کل انگیزش
 

 آموزانانگیزش مشارکت ورزشی دانش هایمقیاسخردهمیانگین . 2 جدول

 انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر
 15/6 54/15 102 موفقیت 

 90/2 77/10 102 گراییگروه
 75/2 98/10 102 آمادگی
 84/4 52/13 102 انرژی تخلیة

 65/2 02/11 102 عوامل موقعیتی
 78/2 00/11 102 بهبود مهارت

 63/4 53/13 102 یابیدوست
 53/4 02/9 102 تفریح 

 86/17 91/94 102 مشارکت کل انگیزش
 

 

 انگیزش رابطة ،با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
 های آن بامقیاسخرده وزن  بدنیتربیت دبیران

آموزان دختر مقطع انگیزش مشارکت ورزشی در دانش
نشان  وسطه اول محاسبه شد. نتایج جدول شمارة سهمت

 ر باال و مثبتی بین این دو متغیر دهد که ارتباط معنادامی

( 2R = 472/0ین )ـضریب تعی با محاسبة دارد. دوجو
دبیران  توان گفت که انگیزشبین این دو متغیر می

درصد واریانس متغیر انگیزش  2/47بدنی زن تربیت
-بینی میآموزان دختر را پیشمشارکت ورزشی دانش

  کند.
 

 آموزاندانش ورزشی مشارکت انگیزش و بدنیتربیت دبیران انگیزش بین پیرسون همبستگی . آزمون3 جدول

 بدنیهای انگیزش دبیران تربیتمؤلفه
 آموزانمشارکت ورزشی دانشانگیزش 

 معناداری  (R)ضریب همبستگی 
 050/0 190/0 انگیزش درونی 
 016/0 273/0*  تنظیم یکپارچه

 106/0 161/0 شدهتنظیم همانندسازی
 0001/0 -406/0**  شدهفکنیتنظیم درون

 028/0 -218/0* تنظیم بیرونی
 001/0 -327/0** انگیزشیبی

 0001/0 678/0** بدنیتربیتانگیزش دبیران 

P ≤ ( ،50/0)  P ≤ (01/0)
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به روش  با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه
بینی متغیر انگیزش مشارکت ورزشی به پیش ،زمانهم

 دبیران انگیزش هایمؤلفه)متغیر مالک( براساس 
د. پرداخته شبین( متغیرهای پیش) بدنیتربیت

نشان  و شمارة پنج چهار های شمارةکه جدولطورهمان
  دست آمدهدار بنظر معنا، مدل مورددندهمی

(478/0=adj²R   ،05/0 ≤ P ،43/16 = (95،6(F). 

 

 

 رگرسیون چندگانهآزمون تحلیل  همبستگی در ضریب. 4جدول 

 مدل
ضریب 

 R همبستگی

 ضریب تعیین
R² 

ضریب تعیین 

 شدهتعدیل

خطای 

 استاندارد

دوربین  آمارة

 واتسون

 381/1 90/12 478/0 509/0 714/0 زمانروش هم

 
  انگیزش هایبینی انگیزش مشارکت ورزشی براساس مؤلفهپیش جهت. آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه 5 جدول

انگیزش های مؤلفه

بدنی دبیران تربیت

 بین(های پیش)متغیر

 )متغیر مالک(آموزان انگیزش مشارکت ورزشی دانش

 Fنسبت

 مدل

 معناداری

 مدل

ضریب 

تأثیر 

استاندارد 

 (Bنشده )

خطای 

 استاندارد

ضریب 

تأثیر 

(β) 

 معناداری t نسبت

 انگیزش درونی

43/16 0001/0 

74/0 193/0 281/0 83/3 0001/0 
 026/0 97/3 288/0 237/0 94/0 یکپارچهتنظیم 

 001/0 59/3 264/0 239/0 86/0 شدههمانندسازیتنظیم 
 0001/0 -93/5 -431/0 180/0 -06/1 شدهفکنیتنظیم درون

 003/0 -42/3 -253/0 202/0 -69/0 تنظیم بیرونی

 0001/0 -79/4 -351/0 182/0 -87/0 انگیزشیبی

 8/47 ،بینمتغیرهای پیش که دهداین مدل نشان می
ا بد. نکناز واریانس متغیر مالک را توجیه می درصد

 قلمتغیر مست شمارة پنج، هر ششتوجه به نتایج جدول 
 بدنی،  تربیت دبیران انگیزش مربوط به

 

ت مشارککنندة معناداری برای متغیر انگیزش بینیپیش
 تنظیم  متغیرهای آموزان بودند.ورزشی دانش

طور مستقیم(، ه)ب 288/0یکپارچه با ضریب رگرسیونی 
و  -431/0شده با ضریب رگرسیونی فکنیدرون تنظیم

طور ه)ب -351/0با ضریب رگرسیونی  انگیزشیبی
تغییرات باالترین تأثیر رگرسیونی را بر  غیرمستقیم(

با  .ندشتآموزان داورزشی دانشانگیزش مشارکت  متغیر

                                                           
 

 

برای  چندگانه خطیرگرسیون  معادلة ،توجه به نتایج
آموزان از دانش ورزشی مشارکت انگیزش بینیپیش

بدنی های انگیزش معلمان تربیتمقیاسروی خرده
 :صورت زیر استبه

 y´=a+b1x1+ b2x2+…+ bkxk 
 

+a = مشارکت ورزشی 366)درونی(   + 783 (یکپارچه)  + 
643)همانندسازی(  + 520( فکنیدرون)  + 323)بیرونی(   + 

442انگیزشی( )بی  

 b ،مقدار متغیر مربوط است x در این معادله،
و  است 1پارامترهای ضرایب رگرسیون تفکیکی/ جزئی

 ( مقدار ثابت رگرسیون است.aعرض از مبدأ ) مقدار

1. Partial Regression Coefficient   
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 گیریبحث و نتیجه
-دانشبینی انگیزة پیش ،هدف از انجام پژوهش حاضر 

با استفاده  های ورزشیفعالیت در شرکتآموزان دختر از 
 ةاساس نظریبر بدنی،تربیت دبیران انگیزش از

آمده مشاهده دستهبا توجه به نتایج ب بود. خودمختاری
 انگیزة شرکت بدنی وتربیت دبیران انگیزششد که بین 

آموزان دختر مقطع دانش های ورزشیفعالیت در
 باال و مثبتی وجود دارد.اول، رابطة  متوسطة

 انگیزش ها نشان داد،که یافتهطورهمان ،دیگرعبارتبه
 ی از، یکهای آنمقیاسو خرده بدنیتربیت دبیران
های فعالیت در انگیزة شرکت هایکنندهبینیپیش

ای که رابطة این مطالعه .آموزان هستنددانش ورزشی
در منابع فارسی و  ،سنجیده باشددو متغیر را با یکدیگر 

، مطالعات مشابه یا دلیلهمین. بهالتین یافت نشد
ها . پژوهشرسی شدندبرمشترک در یکی از متغیرها 

 های ورزشیفعالیت در شرکتاند که انگیزش نشان داده
اجتماعی  -شناختیبا عوامل بیرونی و روان آموزاندانش

رایان و دسی (. 2012و همکاران،  لینارتباط دارد )مک
 وسیلةبه شدتبه انگیزش اند که( نیز مطرح کرده2000)

 گیرد.می قرار تأثیرتحت محیط، یک در اجتماعی عوامل
شایستگی،  بنیادی نیازهای یارضا که اجتماعی عوامل

 توانندمی کنند، تسهیل را استقالل و ارتباط با دیگران
حاضر که  نتایج مطالعةبرانگیزش فرد تأثیر بگذارند. 

را بر انگیزش  و اجتماعی ارتباط یک عامل بیرونی
هایی که ارتباط عوامل سنجید، با نتایج پژوهش شرکت

 های ورزشیفعالیت در شرکتانگیزش  مختلف را با
جمله ؛ ازاستراستا هم ،مثبت و باال گزارش کردند

 و النوتی ،(2011) همکاران و گلیا هایپژوهش
های کاندریک و یافتههمچنین  و (2013) همکاران
(، 2012) آلورزا و همکارانسُل(، 2013) همکاران

بادامی  و (، ساالری2013پارسامهر و همکاران )
موافق با که  (2014) مازیاری و همکاران ( و2014)

حاضر با مطالعة . نتایج ندبود های این مطالعهیافته

 هاآن راستا است.هم( 2011) همکاران و ژانگ پژوهش
 یمثبت طوربه بدنیتربیت دبیران حمایت که دادند نشان

 هایفعالیت در متوسطه آموزاندانش مشارکت با
شده انجام یهاپژوهشبا توجه به  .دارد رابطه جسمانی

یکی از دالیل رابطة مثبت و باالی که توان گفت می
شرکت  انگیزش ابدنی بتربیت دبیران انگیزش

این است که های ورزشی فعالیت درآموزان دانش
 اطراف محیط در کلیدی اجتماعی عوامل از هاانگیزه

 کلیدی عوامل این از یکی و پذیرندمی تأثیر شخص
 هستند بدنیتربیت معلم مانند مهمی افراد ،تأثیرگذار

نتایج مطالعة حاضر با نتایج  .(2014)ساالری و بادامی، 
همسو نیست  (2005)پاتریک و همکاران  کیلپژوهش 

 و لذت مانندافراد  درونی هایانگیزه که بیان کردند
، زیرا ؛دارند برتری آنان بیرونی هایانگیزه بر شادی

 انگیزشکه  دهدنشان مینتایج جدول شمارة سه 
 عنوان یک عاملتواند بهکه می بدنیتربیت دبیران

حساب به آموزانبرای دانش بیرونی اثرگذار بر انگیزش
با انگیزه مشارکت ورزشی درصد  68تواند می آید،

 ارتباط داشته باشد.آموزان دانش
های انگیزش مقیاس، خردهکه قبالً اشاره شدطورهمان

مربیان در این پژوهش عبارت بودند از انگیزش درونی، 
شده، تنظیم بیرونی تنظیم یکپارچه، تنظیم همانندسازی

انگیزش  ها در پیوستارانگیزشی که تمامی اینو بی
نتایج پژوهش حاضر نشان  گیرند.خودمختاری قرار می

 شده بقیةتنظیم همانندسازی مقیاسخرده جزهبکه داد 
 با انگیزش شرکت در ورزش یارتباط معنادار هامؤلفه
 مقیاس انگیزش درونیخرده .آموزان داشتنددانش

آموزان داشت با انگیزش ورزشی دانش یارتباط مستقیم
که هرچه انگیزش درونی معلمان بود این  دهندةو نشان

در ورزش از شرکت  آموزانانگیزش دانش ،بیشتر شود
در مدرسه بیشتر خواهد بود.  دختران نوجوان

از انگیزش  فیکه طی تنظیم یکپارچه مقیاسخرده
با انگیزش ورزشی  یمستقیم نیز رابطة است بیرونی
نتیجه  آنکه با توجه به تعریف  آموزان داشتدانش
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 خودمختاری که هرچه معلمان انگیزششود گرفته می
، ارزش داشته باشندبیشتری برای کسب یک نتیجة با

ها نیز انگیزش شرکت در فعالیت آموزان آندانش
مقیاس خرده سه براین،افزون .ورزشی بیشتری دارند

انگیزشی که تنظیم بیرونی و بیشده، فکنیتنظیم درون
قرار دارند، دارای ارتباط انگیزش پیوستار  طرف دیگر در

دهد این نشان می وآموزان بودند منفی با انگیزش دانش
انگیزشی معلمان هرچه انگیزش بیرونی و میزان بیکه 

شرکت در از  زانوآمدانش بیشتر شود، میزان انگیزش
در وان در مدرسه کمتر خواهد بود. ورزش دختران نوج

اساس براز پژوهش حاضر آمده دستهنتایج ب ضیحتو
 بر دبیران رفتار توان گفت کهمی ،خودمختاری نظریة
یعنی  ؛گذاردمی تأثیر آموزاندانش نگرش و رفتار

 هانگیزتأثیر بازیکنان تحت احساسات و رفتارها شناخت،
 ؛(2003 والراند، و ماگئو)گیرد قرار میمربیان  رفتارو 

رفتارهای که نشان داد  (2010) 1جیمی ،مثال برای
استقاللی مربیان با انگیزش فعالیت ورزشی  -حمایتی

 رضایت ،زیرا ؛مثبت و معناداری دارد آموزان رابطةدانش
 تأثیر موجب شناختی پایهنیازهای روان شدنبرآورده از

 هایانگیزه همانند) درونی انگیزش بر بیرونی محیط
رفتار  یعنی ؛شودمی( انجام فعالیت بدنی برای بیرونی
فعالیت  به ورزشکار درونی عالقة بر مهمی اثر مربی
 ، براساس نظریةبنابراین ؛(2000 دسی، و رایان) دارد

که بین رفتارهای اند ثابت کرده هاپژوهشخودمختاری، 
شاگردان  و حمایت از استقالل و نتایج مثبتفردی درون

و  پلتیر .(2013رابطه وجود دارد )روچی و همکاران، 
 ( در یک مدل ساختاری نشان دادند2002) همکاران

که فشارهای اداری، انگیزش مربیان، انگیزش شاگردان 
با هم ارتباط دارند.  رفتارهای حمایت از استقالل مربی و

                                                           
1. Geme 

2. Pelletier & Vallerand  

3. Administrative Burdens (Pressure 

from Above) 

( نیز در یک مدل نشان دادند که 1996) 2پلتیر و والراند
ی رفتارهای طور مثبتهانگیزش خودمختاری معلمان ب

کند. بینی میحمایت از استقالل را پیش آموزشی
 خودمختاری یافتند که انگیزشدر ها، آنبراینعالوه

تأثیر فشارهای اداری )فشار تحت طور منفیهمعلمان ب
اگردان انگیزش ش تأثیرطور مثبت تحتهو ب 3باالدستی(

به نقل ) گیردقرار می 4دستی(برای یادگیری )فشار پایین
حاضر مطالعة  . نتایج(2002 همکاران، و از پلتیر
معلمان و  ةراستا بود و نشان داد که انگیزدرهمین

 شاگردان با یکدیگر ارتباط مثبت دارند.
پژوهشی که  ( در2011) 5استبینگز، تیلور و اسپری 

 از حمایت رفتارهای شناختی وعوامل رواندرزمینة 
نشان دادند که رضایت مربی از  استقالل انجام دادند،

ها را زیستی آنتواند افزایش بهسه نیاز پایه می
استقالل  از حمایت بینی کند و متعاقباً رفتارهایپیش

دسی و راستا، کند. درهمین بینیمربیان را پیش
مربیانی که روش ( استدالل کردند 2006همکاران )

-نیازهای رواناز طور حتم هب ،حمایت از استقالل دارند

و دارای انگیزش درونی  رضایتمندی دارند شناختی خود
مانگو  ،برای رفتارهای خود هستند. همچنین ییباال

( خاطرنشان کردند که مربیان باید درک 2003والراند )
عمیقی از مجموعة پیچیدة رفتارهای حمایت از 

این رفتارها  6استقالل و فواید مرتبط با تولید و دریافت
 (.2006 همکاران، و ش داشته باشند )دسیدر ورز

مربیان از استقالل  کهاند وقتیها نشان دادهپژوهش
دهند در کنند و اجازه میورزشکارانشان حمایت می

ن نیز اگیری شرکت کنند، متعاقباً ورزشکارفرایند تصمیم
در فعالیت  یعملکرد بهتر، ثبات بیشتر و انگیزش بیشتر

کنندة حمایت معلمانی که رفتار ،ورزشی دارند. همچنین

4. Students’ Motivation for Learning 

(Pressure from Below) 

5. Stebbings, Taylor and Spray 

6. Providing and Receiving Autonomy 

Support 
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استقالل دارند، شاگردانشان سطوح باالی انگیزش 
 والراند، و ماگئو) دهندبیرونی و خودمختاری را نشان می

2003). 
( نیز نشان دادند که 2015همکاران ) و سولستاد

طور همختاری )انگیزش درونی( مربیان بانگیزش خود
 قاللحمایت از استرهای ها به رفتامثبتی با تمایل آن

ابق با مط ،نتیجهورزشکارانشان ارتباط دارد؛ درنسبت به 
 رفتارهای ،(2012رایان و دسی )مطالعة های یافته

سوی توسعة هحمایت از استقالل مربی، شاگردان را ب
این، برند. عالوهدهشان سوق میزیستیها و بهتوانایی

رضایتمندی رفتارهای حمایت از استقالل منجر به 
ستقالل شناختی پایه برای اورزشکاران از نیازهای روان

 انگیزةکامالً وسیلة آن هد و بنشوو رقابت می
ها احتمال زیاد آن، بهزیرا ؛کنندپیدا میکردن فعالیت
دهی ها و تجربیاتشان را خودشان سازمانمهارت

ین . ا(2015 همکاران، و کنند )به نقل از سولستادمی
نی مقیاس انگیزش دروها مطابق با نتیجة خردهیافته

نگیزة اطور مثبت با هحاضر بود که ب معلمان در مطالعة
 ،همچنین آموزان رابطه داشت.فعالیت ورزشی دانش

بق با مطا انگیزگیمقیاس بیخرده ارتباط باال اما منفی
 نداشتنرضایتمندی یعنی ؛استهمین توضیحات 

گذارد یممعلمان از نیازهای پایه بر رفتارهای آنان اثر 
 نگیزةاار نامناسب معلمان نیز بر کاهش و متعاقباً رفت

 گذارد.آموزان اثر میفعالیت ورزشی دانش
شکل  ترینمقیاس تنظیم یکپارچه پیشرفتهخرده

یک نتیجة  دلیلهیعنی فعالیت ب ؛است بیرونیانگیزش 
 بدنی با تماممعلم تربیت ،مثال ارزش فردی؛ برایبا

ارزشمند تمرین  وجود شاگردانش را برای کسب نتیجة
در پژوهش  .(2012 ،لین و همکارانمک) دهدمی

ارتباط مثبت و معناداری با انگیزش  ، این مؤلفهحاضر
که  دهندة این استنشان وآموزان داشت ورزشی دانش

تواند سهمی در تغییرات انگیزش قوی معلمان می

                                                           
 

در رابطه با  آموزان داشته باشد.انگیزش ورزشی دانش
ی، تنظیم یکپارچه و های انگیزش درونمقیاسخرده

انجام  اندکی هایپژوهش ،شدهتنظیم همانندسازی
است که گر این مقیاس تنظیم بیرونی بیانخرده اند.شده

ها و رفتار فرد کامالً توسط منابع بیرونی مانند پاداش
های پژوهش حاضر شود. یافتهکنترل میها محدودیت

ارتباط معنادار و منفی بین مؤلفة تنظیم بیرونی و 
-آموزان را نشان میانگیزش شرکت در ورزش دانش

 درونی اند که چگونه انگیزشنشان دادهها دهد. پژوهش
ذارد؛ ها تأثیر بگتواند بر رفتار مربیگری آنمعلمان می

معلمانی که  نشان داد( 1975، گاربارینو )مثال برای
نسبت به کنند، مقابل نتیجة خوب، پاداش دریافت میدر

تر رتر و عصبیتر، مصبسیار نکوهشیمعلمان داوطلب 
-خطاهای بیشتری انجام می هاو ورزشکاران آنهستند 

 ،. همچنین(2002 همکاران، و پلتیر از نقل به) دهند
هده کردند ( مشا1997) 1ویلد، اینزل، نیکس و دسی

-دارای انگیزش بیرونی کار می شاگردانی که با معلمان

لذت از فعالیت و دارند عالقة کمتری به یادگیری  ،کنند
معلمانی با  که دارایبرند میهایی نسبت به آنکمتری 

کردند آموزان اظهار میدانش .انگیزش درونی هستند
بر  یها تأثیر مستقیمکه فشارهای بیرونی و پاداش

ها را د، انگیزش خودمختاری آننرفتارهای معلمان دار
بیشتر خود را  آموزانِدانش ،نتیجهند و دردهکاهش می
این  .(2002 همکاران، و پلتیر از نقل به) کنندکنترل می

های پژوهش حاضر در مؤلفة تنظیم نتایج با یافته
های معلمان با انگیزه ،بنابراین راستا است؛بیرونی هم

؛ کنند تا عملکرد افراد را بهتر کنندتالش می بیرونی
فشار و کنترل بیشتری روی شاگردان دارند.  ،نتیجهدر

 -ارتباط مربی ،زیرا ها در ورزش کاربرد دارد؛این یافته
اختارها را دارد و رفتارهای ورزشکار همین س

ند اثر مهمی بر انگیزش نتوافردی مربیان میدرون
نومانی، رایان و  ،ولومئوارث)ب دنورزشکاران بگذار

1. Wild, Enzle, Nix & Deci 
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نتایج مطالعة حاضر در  .(2011، 1نومانی -توگرسون 
تنظیم بیرونی )انگیزش بیرونی( که مربوط  مقیاسخرده

. ها همسو استکامالً با این یافته ،به منابع بیرونی است
 انگیزش با یباال اما معکوس ، رابطةمقیاسدهخراین 

 آموزان دارد. دانش شرکت ورزشی
رفتار  اند این است کهدادهها نشان پژوهشتاکنون  آنچه

 ک عامل اثرگذار بر رفتار انگیزشیآموزان نیز یدانش
 ،بنابراین ؛(2003 والراند، و ماگئو) معلمان بوده است

مستقیم بین این دو متغیر این  ، رابطةشاید یک علت
روش محور که دارای که معلمان شاگردهنگامی ؛باشد

شناختی پایة حمایت استقاللی هستند، به نیازهای روان
گذارند، متعاقباً آموزان، احترام و ارزش میدانش

)سولستاد  کنندشاگردان نیز به معلمان اعتماد بیشتر می
پلیتیر و والراند  ،زمینهدرهمین(. 2015، و همکاران

 -انگیزة درونی که بین ادراک( نشان دادند 1996)
آموزان و رفتار معلم دانش انگیزة خودمختاری بیرونی یا

گیری نشد( ارتباط )در این مطالعه انگیزش معلم اندازه
 ،(. سپس2002، همکاران و وجود دارد )به نقل از پلیتیر

( در یک مدل ساختاری نشان 2002پلیتیر و همکاران )
آموزان و رفتار بین انگیزة خودمختاری دانش که دادند
 ابطه توسطبلکه این ر ؛مستقیم وجود نداردارتباط معلم 

ها پیشنهاد شود. آنمی 2گریانگیزش معلم میانجی
آموزان به کردند که جذب مثبت یا انگیزة درونی دانش

کردن، با جذب و عالقة بیشتر معلم به شغلش ورزش
، آموزانی که انگیزه ندارندمرتبط است. برعکس، دانش

معلم آزاردهنده باشند.  اندازه برایهمانممکن است به
معلم احساس که موجب شوند است ها ممکن آن
آموزان او را کفایتی کند یا احساس کند که دانشبی

معلمان انگیزة درونی و  ،نتیجهدوست ندارند؛ در
 کند؛خود پیدا می نسبت به کار یخودمختاری کمتر

آموزانی را دوست معلمان ممکن است دانش ،بنابراین

                                                           
1. Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, & 

Thøgersen-Ntoumani 

داشته باشند که انگیزة خودمختاری بیشتری دارند 
 (. 2002)پلیتیر و همکاران، 

 حاضر پژوهشاز که با توجه به آنچه  ،کلیطورهب
انگیزش خودمختاری  مشاهده شد که ،دست آمدهب

معلمان تربیت بدنی ارتباط مثبت و باالیی با انگیزش 
مقیاس آموزان دارد و شش خردهشرکت در ورزش دانش

هایی برای انگیزش شرکت در کنندهبینیپیشآن 
بینی توان پیشمی ،بنابراین آموزان هستند؛ورزش دانش

خودمختاری یک معلم ورزش در  کرد هرگاه انگیزة
شرکت  که انگیزةرود مدرسه کاهش پیدا کند، انتظار می

. آموزان نیز کاهش یابددر ورزش دانشآموزانش دانش
 ة درونیشدن به انگیزبرای موفق بدنیمعلمان تربیت

 بدنیبه انگیزة معلمان تربیت نیز و نوجوانان نیاز دارند
 را هاودانش هامهارت ،. اگر مربی تمام فنوننیاز دارند

برای استفاده از درونی  ةانگیز اما ،برای آموزش بداند
بنابراین،  ؛واهد بودخمربی موفقی ن ،باشدنداشته ها آن

 بر انگیزه و تأثیرگذار و مهم عواملگونه این شناسایی
های فعالیت در مشارکت در آموزاندانش انگیزگیبی

 . دارد زیادی اهمیت ،مدارس بدنیتربیت
 در بدنیتربیت در ،حاضر مطالعة هاییافته کاربرد 

-باشگاهدر نوجوان دختر  انورزشکار و دختران مدارس

در برقراری ارتباط قوی  نتایج این. است ورزشی های
تواند بسیار مینوجوان دختر ان بین معلم و ورزشکار

پیشنهاد توان میاین مطالعه اساس نتایج برمفید باشد. 
برای جذب بیشتر  مربوط نکرد اول اینکه، مسئوال

باید برای  یورزش هایفعالیت به دختر آموزاندانش
 بدنی تالش کنند؛انگیزة درونی معلمان تربیتفزایش ا

که شود معلمان ورزش موجب می انگیزگیبی ،زیرا
های ورزشی شاگردان در فعالیت هاآن انگیزة مشارکت

شمار عواقب بی ،ترتیبهمینپایین بماند و به
جمله چاقی آموزان ازورزشی دانش نداشتنفعالیت

2. Mediated 
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افسردگی،  های روانی ومفرط، فقر حرکتی، بیماری
گیر اعتیاد، بزهکاری و بسیاری موارد دیگر، گریبان

اهمیت مداخله در افزایش  جامعه خواهد شد؛ بنابراین،
است که  قدری زیادهبدنی بمعلمان تربیتدرونی انگیزة 

را های کالن مسئوالن مربوط ریزیتالش و برنامه
کند که این نتایج پیشنهاد میطلبد. دوم اینکه، می

های پیامدهای شیوه از کردن معلمانآگاه اهمیت
یعنی معلمان باید بدانند که  تدریس بسیار زیاد است؛

هنگام تمرین و درانگیزشی کارگیری رویکرد هب
وجب افزایش رضایتمندی شاگرد و یادگیری، م

از  شود.کردن آنان می، افزایش انگیزش ورزشنتیجهدر
توان مطالعه میهای موجود برای انجام این محدودیت

اطالعات از کودکان، جوانان،  نکردنآوریجمعبه 
بزرگساالن، پسران نوجوان، معلمان مرد تربیت بدنی، 

و محدودیت در مناطق جغرافیایی نام  هامربیان باشگاه
-روی اندازهکه مطالعات آینده شود پیشنهاد میبرد. 

های های خصوصی و تیمگیری انگیزش مربیان باشگاه
ورزشکاران انگیزش  و ارتباط آن با بانوان و آقایان ملی

بررسی همچنین، و  ای، قهرمانان ملی زن و مردحرفه
.انجام شوند هاعوامل مؤثر بر آن
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Abstract 

According to SDT, the social environment surrounding an individual is a 

central determinant of autonomous motivation to be physically active. The 

aim of this study was prediction of the teens’ sport motivation on the Basis of 

the motivation of physical education teachers, with the self-determination 

theory approach. The 102 female PE teachers and 510 female high school 

students in four regions of Tehran city Education were selected in random-

stage method. The Coach Motivation Questionnaire (CMQ, McLean et. al., 

2012) and Participation Motivation Questionnaire (PMQ, Gill et. al., 1983) 

were used. The results showed that there was a positive significant relationship 

between motivation of teachers and students’ participation motivation in 

sports. The multiple regression results showed the motivation of teachers was 

a direct predictor for students’ participation motivation in sport. The 

introjected regulation and a motivation components had the highest relative 

share on prediction of students’ sport motivation. These findings are 

emphasize to importance of effective motivational dimensions of teachers on 

students' motivation to participate in sports. 
 

Keyworlds: Self-Determination Theory, Motivation of Teachers, Motivation 

of Students 
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